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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΜΣΤ΄, 17 Ιουλίου 2021
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αναµόρφωση θεσµικού πλαισίου της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού, διατάξεις εναρµόνισης
µε ολιστική µελέτη FIFA-UEFA για το ποδόσφαιρο και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία,
αναδιάρθρωση επαγγελµατικών κατηγοριών ποδοσφαίρου, λειτουργική ενίσχυση Εθνικού Οργανισµού
Καταπολέµησης Ντόπινγκ, αναµόρφωση θεσµικού πλαισίου προπονητών αθληµάτων
και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νοµοθεσίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1 Σκοπός
ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείµενο
ΑΡΘΡΟ 3 Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού Αντικατάσταση του άρθρου 77 του ν. 2725/1999
ΑΡΘΡΟ 4 Αρµοδιότητες Επιτροπής Επαγγελµατικού
Αθλητισµού, τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι, Πιστοποιητικό Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού - Αντικατάσταση του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999
ΑΡΘΡΟ 5 Εγγυητική επιστολή, Διαχειριστικές υποχρεώσεις Ανώνυµων Αθλητικών Εταιριών και Τµηµάτων Αµειβόµενων Αθλητών - Αντικατάσταση του άρθρου 78
του ν. 2725/1999
ΑΡΘΡΟ 6 Δυνατότητα Ανωνύµων Αθλητικών Εταιριών
για τη χρηµατοδότηση της ανέγερσης, ανακατασκευής,
επισκευής ή συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων Τροποποίηση της παρ. 1 και προσθήκη παρ. 3 και 4 στο
άρθρο 67Α του ν. 2725/1999
ΑΡΘΡΟ 7 Μέτοχοι Ανώνυµων Αθλητικών Εταιριών Τροποποίηση των παρ. 1, 1α, 2, 8 και 9 και κατάργηση
της παρ. 14 του άρθρου 69 του ν. 2725/1999
ΑΡΘΡΟ 8 Απόκτηση µετοχών Ανωνύµων Αθλητικών Εταιριών – Αντικατάσταση της παρ. 1, προσθήκη παρ. 1α
και τροποποίηση της παρ. 2 στο άρθρο 69Α του
ν. 2725/1999
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ UEFA ΚΑΙ FIFA ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΡΘΡΟ 9 Σκοπός
ΑΡΘΡΟ 10 Αντικείµενο

ΑΡΘΡΟ 11 Εκλογές Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας και συµµετοχή εκπροσώπου προπονητών σε
Δ.Σ. αθλητικής οµοσπονδίας - Τροποποίηση της παρ. 1
και αντικατάσταση της παρ. 6 του άρθρου 22 του
ν. 2725/1999
ΑΡΘΡΟ 12 Λέσχες Φιλάθλων - Τροποποίηση τίτλου, αντικατάσταση των παρ. 1, υποπερ. αα΄ περ. α΄ παρ. 3,
τροποποίηση των παρ. 4,6,7,8 και 9 και προσθήκη παρ.
12 και 13 στο άρθρο 41Β του ν. 2725/1999
ΑΡΘΡΟ 13 Οργανωµένες µετακινήσεις φιλάθλων Τροποποίηση τίτλου και των παρ. 1, 8 και 10 και προσθήκη παρ. 21 στο άρθρο 41Δ του ν. 2725/1999
ΑΡΘΡΟ 14 Αδικήµατα βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις ή αθλητικό υπόβαθρο - Τροποποίηση τίτλου και
των παρ. 3, 4, 4α, 6, 7, 9 και 10 του άρθρου 41ΣΤ του
ν. 2725/1999
ΑΡΘΡΟ 15 Περιοριστικοί όροι σε βάρος κατηγορουµένων για αδικήµατα αθλητικής βίας - Τροποποίηση τίτλου
και των παρ. 1 και 6 του άρθρου 41Η του ν. 2725/1999
ΑΡΘΡΟ 16 Αντιµετώπιση ύποπτων χειραγώγησης αγώνων - Αντικατάσταση του άρθρου 7 του ν. 4326/2015
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΑΡΘΡΟ 17 Σκοπός
ΑΡΘΡΟ 18 Αντικείµενο
ΑΡΘΡΟ 19 Αναδιάρθρωση επαγγελµατικών κατηγοριών ποδοσφαίρου - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 και
προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 108 του ν. 2725/1999
ΑΡΘΡΟ 20 Αύξηση ελάχιστου µετοχικού κεφαλαίου
των Π.Α.Ε. της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super
League 2) - Τροποποίηση των παρ. 2 και 5 και κατάργηση
της παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 2725/1999
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ΑΡΘΡΟ 21 Επαγγελµατικοί σύνδεσµοι ποδοσφαίρου –
Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 2725/1999
ΑΡΘΡΟ 22 Διαγραφή του όρου «Β΄ Εθνική Κατηγορία
ανδρών (Football League)» - Τροποποίηση των περ. β) και
ιγ) της παρ. 1 του άρθρου 98 του ν. 2725/1999
ΑΡΘΡΟ 23 Κατάργηση κεντρικής εκµετάλλευσης τηλεοπτικών δικαιωµάτων της Football League – Τροποποίηση της περ. ζ΄ και κατάργηση των υποπερ. ββ) περ. ζ)
του άρθρου 100 του ν. 2725/1999
ΑΡΘΡΟ 24 Κατάργηση αναφοράς στο πρωτάθληµα
Football League - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου
101 του ν. 2725/1999
ΑΡΘΡΟ 25 Κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωµάτων Super League 2- Τροποποίηση των παρ. 1, 5 και 6
του άρθρου 84Α του ν. 2725/1999
ΑΡΘΡΟ 26 Συµβάσεις παραχώρησης τηλεοπτικών και
ραδιοφωνικών δικαιωµάτων - Τροποποίηση της παρ. 2
του άρθρου 84 του ν. 2725/1999
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 87/2020
ΑΡΘΡΟ 27 Σκοπός
ΑΡΘΡΟ 28 Αντικείµενο
ΑΡΘΡΟ 29 Εκτελεστικός Διευθυντής - Τροποποίηση
του άρθρου 12 του π.δ. 87/2020
ΑΡΘΡΟ 30 Επιτροπή κατ’ Εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς - Τροποποίηση της παρ. 2 και του άρθρου 14 του π.δ. 87/2020
ΑΡΘΡΟ 31 Πρωτοβάθµια Πειθαρχική Επιτροπή - Τροποποίηση των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 15 του
π.δ. 87/2020
ΑΡΘΡΟ 32 Θέσεις προσωπικού Εθνικού Οργανισµού
Καταπολέµησης Ντόπινγκ - Τροποποίηση των παρ. 1 και
4 του άρθρου 18 του π.δ. 87/2020
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 33 Σκοπός
ΑΡΘΡΟ 34 Αντικείµενο
ΑΡΘΡΟ 35 Αθλητισµός ατόµων µε αναπηρίες - Τροποποίηση των παρ. 3Α, 7 και 9 του άρθρου 29 του
ν. 2725/1999
ΑΡΘΡΟ 36 Προπονητής - Αντικατάσταση του άρθρου
31 του ν. 2725/1999
ΑΡΘΡΟ 37 Επίπεδα προπονητών - Προσθήκη άρθρου
31Α στον ν. 2725/1999
ΑΡΘΡΟ 38 Εθνική Σχολή Προπονητών - Προσθήκη άρθρου 31Β στον ν. 2725/1999
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 39 Σκοπός
ΑΡΘΡΟ 40 Αντικείµενο
ΑΡΘΡΟ 41 Ειδική αθλητική αναγνώριση - Εγγραφή
στο ηλεκτρονικό µητρώο αθλητικών σωµατείων - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999
ΑΡΘΡΟ 42 Δικαιώµατα και υποχρεώσεις Αθλητών Μεταγραφές ερασιτεχνών αθλητών - Τροποποίηση των
παρ. 2 και 7 και προσθήκη παρ. 3Α στο άρθρο 33 του
ν. 2725/1999
ΑΡΘΡΟ 43 Συνοδός αθλητή αλπικού σκι µε προβλήµα-

τα όρασης - Τροποποίηση της παρ. 20 του άρθρου 34 του
ν. 2725/1999
ΑΡΘΡΟ 44 Έλεγχος των αθλητικών φορέων από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού - Προσθήκη άρθρου 52Β
στον ν. 2725/1999
ΑΡΘΡΟ 45 Παραχώρηση κατά χρήση του γηπέδου ποδοσφαίρου του Τοµέα Α΄ της Περιοχής Ανάπλασης II
στον Βοτανικό
ΑΡΘΡΟ 46 Προσωπικό εθνικών αθλητικών οµοσπονδιών και ενώσεων - Προσθήκη παρ. 2α στο άρθρο 55 του
ν. 4603/2019
ΑΡΘΡΟ 47 Ψηφιακή πλατφόρµα καταγραφής αθλητικών εγκαταστάσεων «ΠΕΛΟΠΑΣ» - Υποχρεωτική καταχώριση των αθλητικών εγκαταστάσεων των Ο.Τ.Α. στην
ψηφιακή πλατφόρµα «ΠΕΛΟΠΑΣ» - Εξουσιοδοτική διάταξη
ΑΡΘΡΟ 48 Χορήγηση βεβαίωσης στα ναυταθλητικά
σωµατεία από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού
ΑΡΘΡΟ 49 Έλεγχος νοµιµότητας αποφάσεων διοικητικού συµβουλίου Ο.Α.Κ.Α. - Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο
15 του ν. 1646/1986
ΑΡΘΡΟ 50 Έλεγχος νοµιµότητας αποφάσεων διοικητικού συµβουλίου Σ.Ε.Φ. - Τροποποίηση της περ. γ΄ του
άρθρου 40 του ν. 1828/1989
ΑΡΘΡΟ 51 Έφεδροι εξ εφέδρων και κατ’ απονοµή Τροποποίηση τίτλου και των παρ. 6 και 8, προσθήκη παρ.
11 του άρθρου 39 του ν. 3883/2010
ΑΡΘΡΟ 52 Διοργάνωση «3ων Παγκόσµιων Αγώνων
Εργασιακού Αθλητισµού 2021»
ΑΡΘΡΟ 53 Τροποποίηση µεταβατικών διατάξεων του
ν. 4726/2020 - Αντικατάσταση των παρ. 1, 2 και 10 του
άρθρου 30 του ν. 4726/2020
ΑΡΘΡΟ 54 Έναρξη ισχύος της παρ. 2 του άρθρου 66
του ν. 4735/2020 - Τροποποίηση του άρθρου 75 του
ν. 4735/2020
ΑΡΘΡΟ 55 Έναρξη ισχύος των τροποποιούµενων άρθρων του ν. 2725/1999 - Τροποποίηση του άρθρου 140
του ν. 2725/1999
ΑΡΘΡΟ 56 Β΄ οµάδα Π.Α.Ε. µέλους της Super League
1 - Προσθήκη άρθρου 108Β στον ν. 2725/1999
ΑΡΘΡΟ 57 Ειδικές διατάξεις για τη συµµετοχή Π.Α.Ε.
στο πρωτάθληµα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών
(Super League 2) της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022
ΑΡΘΡΟ 58 Ινστιτούτο Επιµόρφωσης Αθλητικών Στελεχών (Ι.Ε.Α.Σ.)
ΑΡΘΡΟ 59 Παράταση θητείας Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού (Ε.Ε.Α.)
ΑΡΘΡΟ 60 Συµπλήρωση διάταξης για παραχώρηση κατά χρήση του γηπέδου ποδοσφαίρου του Τοµέα Α΄ της
Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ στον Βοτανικό
ΑΡΘΡΟ 61 Ειδικές ρυθµίσεις για την εκκαθάριση
Α.Α.Ε.
ΑΡΘΡΟ 62 Αποζηµίωση οργάνων διοίκησης νοµικών
προσώπων εποπτευόµενων από τη Γ.Γ.Α.
ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΑΡΘΡΟ 63 Τελικές διατάξεις
ΑΡΘΡΟ 64 Μεταβατικές διατάξεις
ΑΡΘΡΟ 65 Καταργούµενες διατάξεις
ΑΡΘΡΟ 66 Έναρξη ισχύος
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ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος µέρους είναι η αναµόρφωση του
θεσµικού πλαισίου της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού (Ε.Ε.Α.).
Άρθρο 2
Αντικείµενο
Αντικείµενο του παρόντος µέρους αποτελούν η ρύθµιση και η θέσπιση ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων
για τη λειτουργία της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού (Ε.Ε.Α.), η ενίσχυση των ελεγκτικών της αρµοδιοτήτων και η αύξηση των ανθρώπινων και υλικών πόρων της.
Άρθρο 3
Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού Αντικατάσταση του άρθρου 77 του ν. 2725/1999
Το άρθρο 77 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 77
Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Συστήνεται Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού
(Ε.Ε.Α.). Για τις διεθνείς σχέσεις, η επωνυµία της Ε.Ε.Α.
αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως «Professional
Sports Committee (P.S.C.).
2. Η Ε.Ε.Α. δεν υπόκειται σε εποπτεία και οποιονδήποτε έλεγχο νοµιµότητας ή σκοπιµότητας από τη Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού, τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού ή από οποιοδήποτε άλλο όργανο της Κυβέρνησης, εξαιρουµένων των ζητηµάτων διοικητικής φύσεως, ως προς τα οποία η Ε.Ε.Α. εποπτεύεται από τον αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό. Τα µέλη της Ε.Ε.Α. απολαύουν πλήρους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεµύθεια
για τις εµπιστευτικές πληροφορίες, τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για κάθε στοιχείο που περιέρχεται σε γνώση τους και δεν υπόκειται σε δηµοσιότητα. Τα µέλη της Ε.Ε.Α., για πράξεις ή παραλείψεις
τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, δεν ευθύνονται προσωπικά έναντι τρίτων. Έναντι του Ελληνικού Δηµοσίου ευθύνονται µόνον για πράξεις ή παραλείψεις που τελέστηκαν µε δόλο ή βαρεία αµέλεια. Το άρθρο 101 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) περί νοµικής υπεράσπισης εφαρµόζεται αναλόγως.
3. Η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού διαθέτει το προσωπικό για τη γραµµατειακή και τη διοικητική υποστήριξη του έργου της Ε.Ε.Α., καθώς και χώρο για τη στέγασή
της. Οι δαπάνες λειτουργίας της Ε.Ε.Α. βαρύνoυν τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού.
4. Η Ε.Ε.Α. αποτελείται από επτά (7) τακτικά και ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη, µε ίδιες ιδιότητες και προσόντα µε τα τακτικά µέλη. Τα µέλη διορίζονται µε από-

φαση του αρµοδίου για τον Αθλητισµό Υπουργού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, έπειτα από γνώµη της Βουλής των Ελλήνων, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στον Κανονισµό της Βουλής.
Ως µέλη, τακτικά και αναπληρωµατικά, της Επιτροπής
διορίζονται:
α) ένας (1) συνταξιούχος ανώτατος ή ανώτερος δικαστικός λειτουργός, ως Πρόεδρος, µε τον αναπληρωτή
του,
β) ένας (1) οµότιµος ή εν ενεργεία καθηγητής, πρώτης
βαθµίδας ή αναπληρωτής ή επίκουρος, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.), στο γνωστικό αντικείµενο
της οργάνωσης και διαχείρισης αθλητικών οργανισµών ή
οποιουδήποτε κλάδου του εµπορικού ή δηµοσίου δικαίου, µε τον αναπληρωτή του, ως Αντιπρόεδρος,
γ) ένας (1) δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω µε εξειδίκευση
ή εµπειρία σε θέµατα δικαίου εταιρειών, µε τον αναπληρωτή του,
δ) ένας (1) δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω µε εξειδίκευση
ή εµπειρία σε θέµατα αθλητικού δικαίου, µε τον αναπληρωτή του,
ε) ένας (1) πτυχιούχος οικονοµικής κατεύθυνσης, κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλµατος οικονοµολόγου
του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, µε τον αναπληρωτή του,
στ) δύο (2) πρόσωπα αναγνωρισµένου κύρους µε επιστηµονική κατάρτιση ή εµπειρία στον χώρο του αθλητισµού, ιδιώτες ή δηµόσιοι υπάλληλοι, µε τους αναπληρωτές τους.
5. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα µέλη της
Ε.Ε.Α., µε τους αναπληρωτές τους, διορίζονται για θητεία τεσσάρων (4) ετών. Το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπεται να οριστεί µέλος της Ε.Ε.Α., υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, για περισσότερες από δύο (2), διαδοχικές ή µη, πλήρεις θητείες.
6. Τα αναπληρωµατικά µέλη αναπληρώνουν τα αντίστοιχα τακτικά µέλη, όταν αυτά απουσιάζουν προσωρινά
ή κωλύονται. Εφόσον τα τακτικά µέλη παρίστανται, τα αναπληρωµατικά µέλη µετέχουν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής χωρίς δικαίωµα ψήφου. Με απόφασή του ο
Πρόεδρος της Ε.Ε.Α. µπορεί να αναθέτει ειδικά καθήκοντα σε αναπληρωµατικό µέλος.
7. Δεν επιτρέπεται να ορισθεί µέλος της Επιτροπής:
α) όποιος είναι ή έχει διατελέσει κατά την τελευταία
πριν από τον διορισµό του πενταετία, Βουλευτής, µέλος
της Κυβέρνησης, Υφυπουργός ή Γενικός ή Ειδικός Γραµµατέας,
β) όποιος είναι ή έχει διατελέσει, κατά την τελευταία
πριν από τον διορισµό του πενταετία, µέλος ή όργανο διοίκησης αθλητικού σωµατείου που ίδρυσε Ανώνυµη Αθλητική Εταιρία (Α.Α.Ε.) ή Τµήµα Αµειβόµενων Αθλητών
(Τ.Α.Α.), καθώς και µέτοχος, µέλος Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.), διευθυντής, διαχειριστής ή νοµικός σύµβουλος σε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή σε εθνική αθλητική οµοσπονδία
που καλλιεργεί επαγγελµατικά οργανωµένο άθληµα ή
σε ένωση Α.Α.Ε. ή σωµατείων που διατηρούν Τ.Α.Α. (επαγγελµατικοί σύνδεσµοι Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α.),
γ) όποιος συνδέεται ή, κατά την τελευταία πριν από
τον διορισµό του πενταετία, συνδεόταν µε σύµβαση παροχής εξαρτηµένης εργασίας, έργου, παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή εντολής, µε ιδρυτικό σωµατείο
Α.Α.Ε. ή Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή εθνική αθλητική οµοσπονδία
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που καλλιεργεί επαγγελµατικά οργανωµένο άθληµα, ή
επαγγελµατικό σύνδεσµο Α.Α.Ε., ή Τ.Α.Α.. Το κώλυµα
της παρούσας συντρέχει και για τον οµόρρυθµο εταίρο
Οµόρρυθµης Εταιρίας (Ο.Ε.) ή Ετερόρρυθµης Εταιρίας
(Ε.Ε.), τον διαχειριστή Εταιρίας Περιορισµένης Ευθύνης
(Ε.Π.Ε.) ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.),
τον διευθύνοντα σύµβουλο ή το µέλος Δ.Σ. Ανώνυµης Εταιρείας (Α.Ε.) και τον εταίρο ή µέτοχο εταιρείας, οποιασδήποτε εταιρικής µορφής, ο οποίος έχει ποσοστό
συµµετοχής µεγαλύτερο του δεκαπέντε τοις εκατό
(15 %), εφόσον η εταιρεία συνδέεται ή κατά το παραπάνω χρονικό διάστηµα συνδεόταν µε σύµβαση χορηγίας,
εµπορικής συνεργασίας οποιασδήποτε µορφής, παροχής υπηρεσιών ή έργου µε ιδρυτικό σωµατείο Α.Α.Ε. ή
Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή µε εθνική αθλητική οµοσπονδία που
καλλιεργεί επαγγελµατικά οργανωµένο άθληµα ή µε επαγγελµατικό σύνδεσµο Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α.,
δ) πρόσωπο στο οποίο συντρέχει κώλυµα από τα αναφερόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος και το
άρθρο 9 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), καθώς και όποιος έχει
παραπεµφθεί στο δικαστήριο µε κλητήριο θέσπισµα ή µε
αµετάκλητο βούλευµα, έως ότου εκδοθεί απαλλακτική
απόφαση, ή έχει καταδικασθεί αµετακλήτως για απιστία
δικηγόρου (233 Π.Κ.), παράβαση καθήκοντος (259
Π.Κ.),δωροδοκία - δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσµατος αγώνα κατ’ άρθρο 132 του παρόντος, παράνοµο
στοιχηµατισµό (άρθρο 52 του ν. 4002/2011, Α΄ 180), νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα
(άρθρα 2 και 39 του ν. 4557/2018, Α΄ 139) και εγκληµατική οργάνωση (187 Π.Κ.). Σε περίπτωση παύσης της ποινικής δίωξης υπό όρους, το κώλυµα αίρεται υπό τους ίδιους όρους υπό τους οποίους έπαυσε η ποινική δίωξη,
ε) όποιος είναι ή έχει διατελέσει κατά το τελευταίο,
πριν από τον διορισµό του, έτος, διαιτητής, προπονητής,
αθλητής επαγγελµατικά οργανωµένου αθλήµατος και αθλητικός διαµεσολαβητής («manager»). Ως διαιτητής θεωρούνται και ο βοηθός διαιτητή, ο επόπτης, ο κριτής και
ο παρατηρητής, καθώς και όποιος, µε οποιονδήποτε τρόπο, ασκεί ή συµµετέχει, µε οποιαδήποτε ιδιότητα, στην
άσκηση διαιτητικού έργου,
στ) όποιος είναι ή έχει διατελέσει, κατά την τελευταία
πριν από τον διορισµό του πενταετία, µέλος, εταίρος,
µέτοχος, διαχειριστής, µέλος Δ.Σ., νόµιµος εκπρόσωπος, διευθύνων ή εντεταλµένος σύµβουλος εµπορικής εταιρείας, οποιασδήποτε νοµικής µορφής, που παρέχει,
φυσικά ή διαδικτυακά, υπηρεσίες προγνωστικών ή στοιχηµάτων για αγώνες επαγγελµατικά οργανωµένου αθλήµατος,
ζ) οι σύζυγοι, όσοι έχουν συνάψει σύµφωνο συµβίωσης και οι συγγενείς εξ αίµατος, σε ευθεία ή πλάγια
γραµµή, µέχρι τρίτου βαθµού των προσώπων των ανωτέρω περιπτώσεων.
Oι ανωτέρω ιδιότητες συνιστούν και ασυµβίβαστα µε
την ιδιότητα των µελών της Ε.Ε.Α..
8. Τα µέλη της Ε.Ε.Α. υποχρεούνται να γνωστοποιούν
αµέσως στον Πρόεδρό της κάθε κώλυµα ή ασυµβίβαστο
της παρ. 7 που συντρέχει στο πρόσωπό τους. Αν το κώλυµα ή το ασυµβίβαστο συντρέχει στο πρόσωπο του
Προέδρου, ο τελευταίος υποχρεούται να το γνωστοποι-

ήσει αµέσως στον Αντιπρόεδρο και στον αρµόδιο για τον
αθλητισµό Υπουργό.
9. Για την ύπαρξη ή µη κωλύµατος ή ασυµβίβαστου αποφαίνεται η Ε.Ε.Α., κατόπιν προηγούµενης ακρόασης
του φερόµενου ως κωλυόµενου µέλους. Η Ε.Ε.Α., προκειµένου να αποφασίσει, συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή, αν το κώλυµα ή ασυµβίβαστο
φέρεται να συντρέχει στο πρόσωπο του Προέδρου, κατόπιν πρόσκλησης του Αντιπροέδρου και σε κάθε περίπτωση κατόπιν πρόσκλησης του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού. Εάν πρόκειται για τακτικό µέλος, στη
συνεδρίαση µετέχει µε δικαίωµα ψήφου ο αναπληρωτής
του. Η απόφαση της Ε.Ε.Α. αιτιολογείται ειδικά και κοινοποιείται στον αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από τη λήψη της. Αν η Ε.Ε.Α. αποφασίσει ότι στο πρόσωπο µέλους της συντρέχει κάποιο από τα κωλύµατα ή ασυµβίβαστα της παρ. 7, το µέλος αυτό εκπίπτει αυτοδικαίως από τη θέση του από την
ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από το αρµόδιο όργανο της
Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, µέσα σε προθεσµία
δεκαπέντε (15) ηµερών αφότου έλαβε γνώση της απόφασης της Ε.Ε.Α..
10. Τα µέλη της Ε.Ε.Α. υποβάλλουν κάθε έτος δήλωση
της περιουσιακής τους κατάστασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 1 έως 3 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309).
11. Με κοινή απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών, δύναται
να καθορίζεται, κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176), η µηνιαία ή ανά συνεδρίαση αποζηµίωση που καταβάλλεται στα µέλη της Ε.Ε.Α., καθώς
και στους αναπληρωτές τους. Με τον ίδιο τρόπο ρυθµίζεται και οποιοδήποτε θέµα αµοιβών και αποζηµιώσεων
των προσώπων που καθ’ οιονδήποτε τρόπο απασχολεί η
Ε.Ε.Α., σύµφωνα µε την παρ. 13.
12. Με κανονισµό που καταρτίζεται από την Ε.Ε.Α. και
εγκρίνεται από τον αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό,
καθορίζονται τα θέµατα της εσωτερικής της λειτουργίας. Στον κανονισµό δύναται να προβλεφθεί η συγκρότηση τµήµατος ελεγκτών, ως ιδιαίτερης υπηρεσιακής µονάδας της Ε.Ε.Α..
13. Η Γ.Γ.Α. έπειτα από πρόταση της Ε.Ε.Α. µπορεί να
αναθέτει σε εξωτερικούς συνεργάτες ή τεχνικούς συµβούλους τη διεκπεραίωση συγκεκριµένων υποθέσεων
αρµοδιότητας της Ε.Ε.Α..
4. Με κοινή απόφαση των αρµόδιων κατά το άρθρο 37
του ν. 4622/2019 οργάνων του Υπουργείου Πολιτισµού
και Αθλητισµού και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργείου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη της
Ε.Ε.Α. και των αρµόδιων οργάνων του φορέα προέλευσης, επιτρέπεται να αποσπώνται στη Γ.Γ.Α. µόνιµοι υπάλληλοι και υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄143), προκειµένου να διατεθούν στην
E.E.A. για τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη
του έργου της. Η απόσπαση πραγµατοποιείται σύµφωνα
µε το άρθρο 12 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), ύστερα από
αίτηση του υπαλλήλου.»
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Άρθρο 4
Αρµοδιότητες Επιτροπής Επαγγελµατικού
Αθλητισµού, τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι,
πιστοποιητικό Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού
- Αντικατάσταση του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999
Στον τίτλο του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999 (Α΄ 121)
προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτικές διατάξεις» και
το άρθρο 77Α αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 77Α
Αρµοδιότητες Επιτροπής Επαγγελµατικού
Αθλητισµού - Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Η Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού (Ε.Ε.Α.) έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) Ελέγχει τις Ανώνυµες Αθλητικές Εταιρίες (Α.Α.Ε.),
τα Τµήµατα Αµειβόµενων Αθλητών (Τ.Α.Α.), καθώς και
κάθε συνδεόµενο ή σχετιζόµενο µε οποιονδήποτε τρόπο
µε αυτές και αυτά, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος και
των σε εκτέλεσή τους εκδιδόµενων κανονιστικών πράξεων.
β) Διενεργεί, τακτικό ή έκτακτο, διαχειριστικό και λογιστικό έλεγχο στις Α.Α.Ε. και στα Τ.Α.Α. και ερευνά για
την εκπλήρωση των εν γένει οικονοµικών υποχρεώσεών
τους, ιδιαίτερα προς το Δηµόσιο, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τον οικείο επαγγελµατικό σύνδεσµο,
τους επαγγελµατίες και αµειβόµενους αθλητές, τους
προπονητές, το ιδρυτικό αθλητικό σωµατείο και τις αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν.
γ) Ελέγχει τους οικείους επαγγελµατικούς συνδέσµους για τη χρήση των ποσών µε τα οποία επιχορηγούνται.
δ) Απευθύνει συστάσεις και υποδείξεις σε Α.Α.Ε. ή
Τ.Α.Α. και σε πρόσωπα που σχετίζονται µε οποιονδήποτε
τρόπο µε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. σχετικά µε την τήρηση των διατάξεων του παρόντος και των κανονιστικών πράξεων
που εκδίδονται σε εκτέλεσή τους και, κατά την κρίση
της, τις δηµοσιεύει.
ε) Χορηγεί τις άδειες και τις εγκρίσεις που προβλέπονται στα άρθρα 67Α, 69 και 69Α, καθώς και το πιστοποιητικό της παρ. 3.
στ) Αναφέρει στις αρµόδιες διοικητικές, πειθαρχικές
και δικαστικές αρχές τις παραβάσεις που διαπιστώνει.
ζ) Επιβάλλει τα πρόστιµα της παρ. 10 και διατάσσει
την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 78.
η) Εκδίδει οδηγίες προς τον σκοπό ενιαίας εφαρµογής του παρόντος.
θ) Γνωµοδοτεί για θέµατα της αρµοδιότητάς της, ύστερα από ερώτηµα του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού ή αθλητικής οµοσπονδίας που καλλιεργεί επαγγελµατικά οργανωµένο άθληµα ή επαγγελµατικού συνδέσµου.
2.α) Η Ε.Ε.Α. διενεργεί τον Ιούνιο κάθε έτους δειγµατοληπτικά τακτικό, διαχειριστικό και λογιστικό, έλεγχο
στις Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α.. Διενεργεί επίσης έκτακτο έλεγχο, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του αρµόδιου
για τον αθλητισµό Υπουργού, ή αυτεπάγγελτα, ή µετά από αίτηση του αθλητικού σωµατείου που ίδρυσε την
Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α. ή µετόχου ή µετόχων που εκπροσω-

πούν ποσοστό είκοσι τουλάχιστον τοις εκατό (20%) του
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της υπό έλεγχο
Α.Α.Ε..
β) Οι έλεγχοι διενεργούνται από µέλη της Ε.Ε.Α. ή από υπαλλήλους που έχoυv διατεθεί σε αυτήν και είναι ειδικά εντεταλµένοι από τον Πρόεδρό της. Η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού έπειτα από πρόταση της Ε.Ε.Α. µπορεί να αναθέτει τη διενέργεια ελέγχων σε αναγνωρισµένες ελεγκτικές εταιρείες ή εταιρείες ορκωτών ελεγκτών-λογιστών.
γ) Η Ε.Ε.Α., µετά από κάθε έλεγχο, συντάσσει έκθεση,
εντός του απολύτως αναγκαίου χρόνου που δεν µπορεί
να υπερβεί τις τριάντα (30) ηµέρες, η οποία υποβάλλεται
υποχρεωτικά στο Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) του οικείου επαγγελµατικού συνδέσµου και σε αυτούς τους οποίους αφορά ο έλεγχος και κοινοποιείται στον αρµόδιο για
τον αθλητισµό Υπουργό και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Η Ε.Ε.Α., σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων, έχει την υποχρέωση να περιλάβει στην έκθεσή της τις ενδεικνυόµενες, κατά την κρίση της, ενέργειες για την αναζήτηση διοικητικών, πειθαρχικών ή ποινικών ευθυνών
των ελεγχοµένων. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων που, κατά την κρίση της, επισύρουν διοικητικές ή
ποινικές κυρώσεις, ή και τα δύο, η έκθεση υποβάλλεται
αντιστοίχως στην αρµόδια διοικητική ή εισαγγελική αρχή. Αν µε την έκθεση διαπιστώνονται παραβάσεις που,
κατά την κρίση της Ε.Ε.Α., επισύρουν πειθαρχικές κυρώσεις, ο αποδέκτης επαγγελµατικός σύνδεσµος έχει υποχρέωση µέσα σε πέντε (5) ηµέρες το αργότερο, να τη
διαβιβάσει στο οικείο δικαιοδοτικό όργανο, προκειµένου
να διερευνηθεί το ενδεχόµενο επιβολής των προβλεπόµενων κυρώσεων. Ο έλεγχος της Ε.Ε.Α. διενεργείται και
ολοκληρώνεται εντός σαράντα πέντε (45) ηµερών από
την παραγγελία των αρµόδιων προσώπων. Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του ελέγχου ή η πληµµελής έκθεση
συνιστά σπουδαίο λόγο αντικατάστασης των προσώπων
που διενεργούν τον έλεγχο, ανεξάρτητα της πειθαρχικής ή άλλης ευθύνης τους. Τα πρόσωπα που διενεργούν
τον έλεγχο δικαιούνται να λαµβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασµού, εγγράφου ή άλλου στοιχείου που κρίνουν απαραίτητο.
δ) Η άρνηση παροχής εγγράφων ή πληροφοριών από
τους οικείους επαγγελµατικούς συνδέσµους, τις Α.Α.Ε.
ή Τ.Α.Α., αν παρακωλύει ουσιωδώς το ελεγκτικό έργο
της Ε.Ε.Α., συνιστά ποινικό αδίκηµα για τους αρµόδιους
υπαλλήλους και για τα µέλη των διοικήσεων των επαγγελµατικών συνδέσµων, των Α.Α.Ε. ή των Τ.Α.Α., το οποίο τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης έως τρία (3) έτη ή
χρηµατική ποινή. Πέραν των ανωτέρω, το οικείο δικαιοδοτικό όργανο, ύστερα από έκθεση της Επιτροπής, επιβάλλει στην ελεγχόµενη Α.Α.Ε. ή το υπό έλεγχο Τ.Α.Α.,
που αρνείται να παράσχει στους ελεγκτές τα αναγκαία
στοιχεία, την ποινή της παρ. 12 του άρθρου 69.
3. Πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου κάθε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. οφείλει να προσκοµίσει στην οικεία
διοργανώτρια αρχή πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται από την Ε.Ε.Α. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν
από την έναρξη των επίσηµων αγωνιστικών υποχρεώσεων όποιας από τις διοργανώσεις του οικείου πρωταθλήµατος ή του κυπέλλου εκκινεί νωρίτερα, και ισχύει για
την αµέσως επόµενη αγωνιστική περίοδο. Η Ε.Ε.Α. χορηγεί το πιστοποιητικό εφόσον υποβληθεί αίτηση σύµ-
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φωνα µε την παρ. 4 και διαπιστώνεται ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον νόµο. Η Ε.Ε.Α.
αρνείται τη χορήγηση του πιστοποιητικού σε περιπτώσεις διαπίστωσης σοβαρών ή καθ’ υποτροπήν παραβάσεων του νόµου, για λόγους που άπτονται του δηµοσίου
συµφέροντος, ιδίως, εάν αφορούν οφειλές προς το Δηµόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Η συνδροµή όρου που πλήττει το δηµόσιο συµφέρον µνηµονεύεται ειδικά στην αιτιολογία της απόφασης της Ε.Ε.Α..
Σε περιπτώσεις µη τήρησης των όρων νοµιµότητας εκ
µέρους των διοικήσεων και των µετόχων των Α.Α.Ε. ή
παραβίασης των διατάξεων που διέπουν την προέλευση
των πόρων των µετόχων των Α.Α.Ε. και των πόρων που
χρησιµοποιούνται για τη δραστηριότητα των Α.Α.Ε. ή άρνησης παροχής στοιχείων προς την Ε.Ε.Α. εφαρµόζεται
αποκλειστικά η παρ. 12 του άρθρου 69.
4. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της παρ. 3, η
ενδιαφερόµενη Α.Α.Ε. ή το ενδιαφερόµενο Τ.Α.Α. υποβάλλει αίτηση στην Ε.Ε.Α. έως την 15η Ιουλίου, συνοδευόµενη από τα εξής δικαιολογητικά:
(α) Βεβαίωση εξόφλησης ή τήρησης διακανονισµού
ληξιπρόθεσµων οφειλών:
αα) προς τους ιδιοκτήτες των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιµοποιούν και χρησιµοποίησαν ως έδρα
κατά την προηγούµενη αγωνιστική περίοδο,
(αβ) προς τους αθλητές και τους προπονητές που απασχολούν και απασχόλησαν κατά την προηγούµενη αγωνιστική περίοδο,
(αγ) προς το Εθνικό Συµβούλιο Καταπολέµησης Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.), τον Εθνικό Οργανισµό Καταπολέµησης Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.) και το εργαστήριο αναλυτικού
ελέγχου ντόπινγκ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστηµών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δηµόκριτος»,
(αδ) προς την οικεία εθνική αθλητική οµοσπονδία, τον
οικείο επαγγελµατικό σύνδεσµο και το ιδρυτικό ερασιτεχνικό αθλητικό σωµατείο,
(αε) κάθε απαίτησης από αυτές που παρατίθεται στην
παρ. 9 του άρθρου 78, η οποία έχει επιδικαστεί µε τελεσίδικη ή προσωρινά εκτελεστή απόφαση δικαστηρίου, ή
επιτροπής επίλυσης οικονοµικών διαφορών που λειτουργεί σύµφωνα µε το άρθρο 95 ή το καταστατικό αθλητικής
οµοσπονδίας, ή µε άλλον εκτελεστό τίτλο.
(β) Αποδεικτικά έγγραφα φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας.
(γ) Βεβαίωση ύπαρξης και καλής λειτουργίας:
(γα) συστήµατος ηλεκτρονικής εποπτείας και ηλεκτρονικού ονοµαστικού εισιτηρίου στις αθλητικές εγκαταστάσεις που προτίθεται να χρησιµοποιήσει ως έδρα, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49),
(γβ) των διαµορφώσεων για την πρόσβαση, την παραµονή και την αποχώρηση ατόµων µε αναπηρία στις αθλητικές εγκαταστάσεις, που προτίθεται να χρησιµοποιήσει
ως έδρα, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του ν. 4373/2016
(Α΄ 49).
(δ) Ισοσκελισµένο προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων
της επικείµενης αγωνιστικής περιόδου, θεωρηµένο από
ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία. Αναµόρφωση του προϋπολογισµού που έχει υποβληθεί επιτρέπεται οποτεδήποτε, είναι δε υποχρεωτική αν τα έξοδα
που προκύπτουν, ύστερα από µεταγραφική περίοδο, υπερβαίνουν τα αρχικώς προϋπολογισθέντα. Ο αναµορφωµένος προϋπολογισµός είναι οµοίως ισοσκελισµένος
και θεωρηµένος από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία και κατατίθεται στην Επιτροπή µέσα σε δέκα

(10) ηµέρες από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το
αρµόδιο προς τούτο όργανο της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α..
(ε) Εγγυητική επιστολή τράπεζας, σύµφωνα µε το άρθρο 78, αν η αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού υποβάλλεται από Α.Α.Ε..
Τα δικαιολογητικά των περ. α) έως και ε) πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερών
πριν από την υποβολή της αίτησης. Αν δεν υφίσταται οφειλή των υποπερ. αα) έως αε), δύναται να προσκοµίζεται µόνο υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου
της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 8 του
ν. 1599/1986 (Α΄ 75), περί ανυπαρξίας της σχετικής οφειλής, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από δηµόσια αρχή.
Αν πρόκειται για νεοσύστατη Α.Α.Ε. ή για νεοσύστατο
Τ.Α.Α. λόγω προβιβασµού από ερασιτεχνική αγωνιστική
κατηγορία ή για Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. που έχει προβιβασθεί από κατώτερη αγωνιστική κατηγορία, η αίτηση για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της παρ. 3 υποβάλλεται τριάντα (30) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την έναρξη των επίσηµων αγωνιστικών υποχρεώσεων όποιας από τις
διοργανώσεις του οικείου εθνικού πρωταθλήµατος και
κυπέλλου εκκινεί νωρίτερα.
5. Η Ε.Ε.Α., µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της,
µπορεί να τάσσει προθεσµία, όχι µεγαλύτερη των δέκα
(10) ηµερών, για τη συµπλήρωση ελλειπόντων δικαιολογητικών της παρ. 4, ή για την παροχή πρόσθετων δικαιολογητικών ή διευκρινίσεων. Η προθεσµία αυτή µπορεί να
εκτείνεται και πέραν των καθοριζόµενων στις παρ. 3 και
4 χρονικών ορίων χορήγησης του πιστοποιητικού. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µε πλειοψηφία επί του συνολικού αριθµού των µελών της Επιτροπής.
6. Η Ε.Ε.Α. ελέγχει αν εξακολουθούν να πληρούνται οι
προϋποθέσεις χορήγησης του πιστοποιητικού της παρ. 3
καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου για την
οποία έχει χορηγηθεί. Αν διαπιστωθεί ότι κάποια από τις
προϋποθέσεις χορήγησης του πιστοποιητικού έπαυσε να
ισχύει, µε απόφαση της Ε.Ε.Α. τάσσεται εύλογη προθεσµία συµµόρφωσης, διάρκειας από πέντε (5) έως είκοσι
(20) ηµερών. Αν παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προθεσµία, η Ε.Ε.Α. ανακαλεί το πιστοποιητικό της παρ. 3. Η ανάκληση του πιστοποιητικού αποφασίζεται, κατόπιν
προηγούµενης ακρόασης της οικείας Α.Α.Ε. ή του οικείου Τ.Α.Α..
7. Κάθε απόφαση της Ε.Ε.Α. που έχει ως αντικείµενο
την απόρριψη αίτησης χορήγησης ή την ανάκληση του
πιστοποιητικού της παρ. 3, κοινοποιείται στην οικεία εθνική αθλητική οµοσπονδία και στον οικείο επαγγελµατικό σύνδεσµο για την επιβολή πειθαρχικής ποινής. Με
την επιφύλαξη της µη χορήγησης ή της ανάκλησης του
πιστοποιητικού, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 3
που συνεπάγεται την απαγόρευση συµµετοχής σε αθλητική διοργάνωση, η µη χορήγηση ή η ανάκληση του πιστοποιητικού τιµωρείται πειθαρχικά, κατά αναλογική εφαρµογή της παρ. 12 του άρθρου 69, µε την ποινή της αφαίρεσης πέντε (5) έως δέκα (10) βαθµών, από τον βαθµολογικό πίνακα του πρωταθλήµατος της εποµένης αγωνιστικής περιόδου, αν πρόκειται για µη χορήγηση του
πιστοποιητικού, ή του τρέχοντος πρωταθλήµατος στο οποίο η οµάδα της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α. συµµετέχει, αν
πρόκειται για ανάκληση του πιστοποιητικού κατά τη
διάρκεια τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
8. Πέντε (5) ηµέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση
(Γ.Σ.) Α.Α.Ε., υποβάλλεται στην Ε.Ε.Α., µε ευθύνη του
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Δ.Σ. της Α.Α.Ε., ο πίνακας των µετόχων που δικαιούνται
να συµµετάσχουν σ’ αυτήν, µε τα στοιχεία των αντιπροσώπων τους.
Eπίσης, µε ευθύνη του Δ.Σ. της Α.Α.Ε. και, σε περίπτωση παράλειψης υποβολής, µε ποινή ακυρότητας τόσο
των αποφάσεων που έχουν ληφθεί κατά περίπτωση από
το Δ.Σ. ή από τη Γ.Σ., όσο και των συµβάσεων, υποβάλλονται στην Ε.Ε.Α., τα ακόλουθα έγγραφα:
α) Τα πρακτικά των αποφάσεων του Δ.Σ. περί συγκρότησής του σε σώµα, παραίτησης µέλους, εκλογής vέου
µέλους σε πλήρωση κενωθείσας θέσης, καθώς και ανάθεσης εξουσιών διαχείρισης ή εκπροσώπησης, εντός
τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία της συνεδρίασης,
β) τα πρακτικά των Γ.Σ. των Α.Α.Ε., εντός τριάντα (30)
ηµερών από την ηµεροµηνία της συνέλευσης,
γ) συµβάσεις σύναψης ή παροχής δανείου, εντός τριάντα (30) ηµερών από τη σύναψή τους,
δ) συµβάσεις µε τις οποίες ανατίθενται δικαιώµατα διοίκησης και εκπροσώπησης σε τρίτους, καθώς και συµβάσεις πρόσληψης συµβούλων ή παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών κάθε είδους, εντός τριάντα (30) ηµερών
από τη σύναψή τους,
ε) κάθε είδους συµβάσεις που συνάπτει η Α.Α.Ε. µε τα
ιδρυτικά αθλητικά σωµατεία, χορηγούς, διαφηµιστικές εταιρείες ή για άλλα συναφή θέµατα, καθώς και οι συµβάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 84, εντός τριάντα (30)
ηµερών από τη σύναψή τους,
στ) συµβάσεις µε αθλητές και προπονητές, εντός τριάντα (30) ηµερών από τη σύναψή τους,
ζ) καταστάσεις πώλησης των εισιτηρίων διαρκείας στο
τέλος κάθε ηµερολογιακού µήνα,
η) η σύµβαση µίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης ως έδρας της Α.Α.Ε., όταν δεν χρησιµοποιείται ιδιόκτητη αθλητική εγκατάσταση ως έδρα, εντός τριάντα (30) ηµερών από τη σύναψή της.
9. Κατά την άσκηση των καθηκόντων της η Ε.Ε.Α. δικαιούται να ζητεί και να λαµβάνει οποιοδήποτε κατά την
κρίση της άλλο στοιχείο, πληροφορία ή διευκρίνιση. Δικαιούται, επίσης, σε περιπτώσεις µεταβίβασης µετοχών,
συµµετοχής σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, παροχής
δανείων και εν γένει χρηµατικών καταβολών οποιουδήποτε είδους, να διερευνά την προέλευση και τον τρόπο
απόκτησης των καταβληθέντων ποσών, σε περίπτωση δε
που δεν δικαιολογείται επαρκώς η προέλευσή τους, να
επιβάλει ως κύρωση την απαγόρευση άσκησης όλων των
δικαιωµάτων µετόχων, καθώς και των διευθυντικών ή διοικητικών εξουσιών οργάνων Α.Α.Ε., ανεξαρτήτως της
επέλευσης άλλων έννοµων συνεπειών.
10. Σε περιπτώσεις παραβίασης των υποχρεώσεων του
παρόντος νόµου, η Ε.Ε.Α., ανεξάρτητα από άλλες συνέπειες, επιβάλλει στους παραβάτες πρόστιµo χιλίων
(1.000) έως τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης. Το πρόστιµο επιβάλλεται µετά από προηγούµενη ακρόαση του υπευθύνου.
Οι αποφάσεις επιβολής προστίµου επιδίδονται στον
παραβάτη και συνιστούν εκτελεστό τίτλο, βάσει του οποίου συντάσσονται από τη βεβαιούσα αρχή οι τίτλοι
είσπραξης, κατά το άρθρο 55 του π.δ. 16/1989 (Α΄ 6),
που αποστέλλονται στις Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) για βεβαίωση και είσπραξη κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων
(Κ.Ε.Δ.Ε., ν. 356/1974, Α΄ 90).

11. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων, η
Ε.Ε.Α., ανεξάρτητα από την επιβολή ή µη προστίµου,
µπορεί να τάσσει σύντοµη προθεσµία για την άρση της
παράβασης.
12. Οι επιδόσεις των αποφάσεων της Ε.Ε.Α. γίνονται
κατόπιν εντολής του Προέδρου της µε επιµέλεια της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, ισχύουν δε και γι’ αυτές
όσα ισχύουν για τις επιδόσεις του Δηµοσίου.
13. Δικαίωµα γνώσης των πράξεων της Ε.Ε.Α. έχουν,
µετά από αίτησή τους, οι οικείες οµοσπονδίες, οι επαγγελµατικοί σύνδεσµοι, τα ιδρυτικά αθλητικά σωµατεία,
καθώς και οι πανελλήνιοι σύνδεσµοι αµειβόµενων αθλητών και προπονητών εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι,
τους οποίους πρέπει συγκεκριµένα να αναφέρει η Ε.Ε.Α.
στην απορριπτική της αίτησης απόφασή της.
14. Κάθε δηµόσια ή δικαστική αρχή παρέχει τη συνδροµή της στην Ε.Ε.Α. και ιδίως στους ορισµένους σύµφωνα µε την περ. β) της παρ. 2 ελεγκτές της, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Τα µέλη της Ε.Ε.Α. ή τα νοµίµως εξουσιοδοτηµένα από αυτήν πρόσωπα, οι υπάλληλοι ή οι νοµίµως εντεταλµένοι από την Ε.Ε.Α. ελεγκτές
έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστηµα «Υποβολής
Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης» του ν. 3213/2003
(Α΄ 309) και στο ηλεκτρονικό σύστηµα «Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασµών και Λογαριασµών Πληρωµών»
του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), στον βαθµό που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Έναντι
της Ε.Ε.Α. και των ελεγκτών της που ορίζονται σύµφωνα
µε την περ. β) της παρ. 2, δεν ισχύει οποιοδήποτε φορολογικό, τραπεζικό και χρηµατιστηριακό απόρρητο.
15.α) Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η µορφή και το ειδικότερο περιεχόµενο του πιστοποιητικού της παρ. 3 και της αίτησης
για τη χορήγησή του, καθώς και τροποποιούνται ο αριθµός και το είδος των δικαιολογητικών που συνοδεύουν
τη σχετική αίτηση σύµφωνα µε την παρ. 4.
β) Το ύψος του προστίµου, που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 10 αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού και του
Υπουργού Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται µετά από πρόταση της Ε.Ε.Α.»
Άρθρο 5
Εγγυητική επιστολή, Διαχειριστικές υποχρεώσεις
Ανωνύµων Αθλητικών Εταιριών και Τµηµάτων
Αµειβόµενων Αθλητών - Αντικατάσταση
του άρθρου 78 του ν. 2725/1999
Στον τίτλο του άρθρου 78 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121)
προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη» και το
άρθρο 78 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 78
Εγγυητική επιστολή - Διαχειριστικές υποχρεώσεις
Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α. - Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Με την επιφύλαξη των κατώτατων ορίων που ορίζονται στην παρ. 2, για τη χορήγηση του πιστοποιητικού
της παρ. 3 του άρθρου 77A, οι Ανώνυµες Αθλητικές Εταιρίες (Α.Α.Ε.) υποχρεούνται να καταθέσουν στην Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού (Ε.Ε.Α.), µαζί µε τον
προϋπολογισµό της περ. δ) της παρ. 4 του άρθρου 77Α,
εγγυητική επιστολή τράπεζας που λειτουργεί στην Ελ-
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λάδα, ποσού ίσου τουλάχιστον µε το πέντε τοις εκατό
(5%) του συνόλου των εξόδων του προϋπολογισµού αυτού, η ισχύς της οποίας λήγει κατ’ ελάχιστον έξι (6) µήνες µετά από το πέρας της αγωνιστικής περιόδου.
2. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής της παρ. 1 ορίζεται, κατ΄ ελάχιστο όριο, για:
α. τις Ποδοσφαιρικές Ανώνυµες Εταιρίες (Π.Α.Ε.) που
συµµετέχουν στο επαγγελµατικό πρωτάθληµα ποδοσφαίρου της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών («Super
League 1»), σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ,
β. τις Π.Α.Ε. που συµµετέχουν στο επαγγελµατικό
πρωτάθληµα ποδοσφαίρου της Α2 Εθνικής Κατηγορίας
Ανδρών («Super League 2»), σε εκατόν πενήντα χιλιάδες
(150.000) ευρώ,
γ. τις Καλαθοσφαιρικές Ανώνυµες Εταιρίες (Κ.Α.Ε.),
που συµµετέχουν στο επαγγελµατικό πρωτάθληµα καλαθοσφαίρισης, Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών
(«Basket League»), σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.
3. Αν ο εντολέας έκδοσης της εγγυητικής επιστολής
υπέρ Α.Α.Ε. είναι φυσικό πρόσωπο, µέτοχός της ή τρίτος, συνυποβάλλεται και δήλωση περιουσιακής κατάστασης του ν. 3213/2013 (Α΄309) του εντολέα. Αν προκύψει ανάγκη αναµόρφωσης του προϋπολογισµού της
περ. δ) της παρ. 4 του άρθρου 77Α, η ενδιαφερόµενη
Α.Α.Ε. υποχρεούται, µαζί µε την υποβολή του αναµορφωµένου προϋπολογισµού, να καταθέσει νέα συµπληρωµατική εγγυητική επιστολή τράπεζας, που λειτουργεί
νόµιµα στην Ελλάδα, ποσού ίσου µε το δέκα τοις εκατό
(10%) του ποσού της αύξησης των προϋπολογισθέντων
εξόδων, η ισχύς της οποίας λήγει κατ’ ελάχιστον έξι (6)
µήνες µετά από τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου.
4. Αν δεν προσκοµιστεί η συµπληρωµατική εγγυητική
επιστολή της παρ. 3, µε απόφαση της Ε.Ε.Α., που κοινοποιείται στην ενδιαφερόµενη Α.Α.Ε., καταπίπτει η εγγυητική επιστολή της παρ. 1, κατά ποσό ίσο µε το διπλάσιο του ποσού της οφειλόµενης συµπληρωµατικής εγγυητικής επιστολής και, αν το ποσό αυτό υπερβαίνει σε
σύνολο το ποσό της εγγυητικής επιστολής της παρ. 1,
διατάσσεται η ολική κατάπτωσή της.
5. Αν διαταχθεί η µερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της παρ. 1, σύµφωνα µε την παρ. 4,
η ενδιαφερόµενη Α.Α.Ε. υποχρεούται να καταθέσει στην
Ε.Ε.Α., µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από
την κατάπτωση, νέα εγγυητική επιστολή τράπεζας, που
λειτουργεί στην Ελλάδα, ποσού ίσου µε ποσοστό δέκα
τοις εκατό (10%) επί του συνόλου των εξόδων του αναµορφωθέντος προϋπολογισµού, η ισχύς της οποίας λήγει κατ’ ελάχιστον έξι (6) µήνες µετά από το πέρας της
αγωνιστικής περιόδου. Τα κατώτατα όρια της παρ. 2 ισχύουν και για την εγγυητική επιστολή του πρώτου εδαφίου. Αν παρέλθει άπρακτη η δεκαπενθήµερη προθεσµία
του πρώτου εδαφίου, µε απόφαση της Ε.Ε.Α., ανακαλείται το πιστοποιητικό της παρ. 3 του άρθρου 77Α.
6. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή επιστρέφεται µετά
από τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου για την οποία κατατέθηκε, εφόσον δεν έχει καταπέσει ούτε εκκρεµεί αίτηση για κατάπτωσή της.
7. Η µερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 4, διατάσσεται
υπέρ της Ε.Ε.Α., αν αιτία της κατάπτωσης είναι η µη τήρηση των οικονοµικών υποχρεώσεων της ενδιαφερόµε-

νης Α.Α.Ε., οπότε η κατάπτωση διατάσσεται, κατά σειρά,
υπέρ των υφιστάµενων απαιτήσεων των αθλητών, των
προπονητών, του ιδρυτικού αθλητικού σωµατείου, των ιδιοκτητών των αθλητικών εγκαταστάσεων της έδρας της
ενδιαφερόµενης Α.Α.Ε., του Εθνικού Συµβουλίου Καταπολέµησης Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) ή του Εθνικού Οργανισµού Καταπολέµησης Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.) και του εργαστηρίου αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ του Εθνικού
Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστηµών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δηµόκριτος» που προκύπτουν από εκτελεστή απόφαση επιτροπής επίλυσης οικονοµικών διαφορών ή από άλλο εκτελεστό τίτλο. Σε περίπτωση εκτελεστής απόφασης ή
τίτλου, η κατάπτωση διατάσσεται για το συνολικό ποσό
που έχει επιδικασθεί, συµπεριλαµβανοµένων των τόκων
και εξόδων.
8. Με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 4, σε κάθε άλλη περίπτωση ολικής ή µερικής κατάπτωσης εγγυητικής
επιστολής κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, η
ενδιαφερόµενη Α.Α.Ε. υποχρεούται να καταθέσει νέα ισόποση εγγυητική επιστολή, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την κατάπτωση. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή, µε απόφαση της Ε.Ε.Α. ανακαλείται το πιστοποιητικό της παρ. 3 του άρθρου 77Α και
επέρχονται οι συνέπειες της παρ. 12 του άρθρου 69.
9. Οι Α.Α.Ε. και τα Τµήµατα Αµειβόµενων Αθλητών
(Τ.Α.Α.) υποχρεούνται πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου να έχουν εξοφλήσει ή διακανονίσει όλες τις ληξιπρόθεσµες και απαιτητές οφειλές τους προς
τις οικείες οµοσπονδίες, τους υπερκείµενους συνδέσµους, τους αθλητές και τους προπονητές που απασχολούν ή έχουν απασχολήσει, τα ιδρυτικά αθλητικά σωµατεία, τις αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν ή
χρησιµοποίησαν ως έδρα τους, το Ε.Σ.ΚΑ.Ν., τον
Ε.Ο.ΚΑ.Ν., το εργαστήριο αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ
του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστηµών
(Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δηµόκριτος», που έχουν επιδικασθεί µε τελεσίδικη ή προσωρινά εκτελεστή απόφαση δικαστηρίου
ή επιτροπής επίλυσης οικονοµικών διαφορών ή µε άλλο
εκτελεστό τίτλο.
10. Οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. υποβάλλουν στην Ε.Ε.Α.,
στο τέλος κάθε τριµήνου από την έναρξη του πρωταθλήµατος, αναλυτικό πίνακα των πάσης φύσεως εσόδων και
εξόδων που πραγµατοποίησαν κατά το τρίµηνο αυτό.
Στον πίνακα αυτόν πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα
οι πηγές εσόδων, καθώς και οι δαπάνες κατά κατηγορία
πραγµατοποίησής τους. Ειδικά οι δαπάνες που αφορούν
στις τακτικές και έκτακτες παροχές προς τους αθλητές
αναλύονται και ονοµαστικά κατά αθλητή.
11. Η παράβαση των υποχρεώσεων των παρ. 9 και 10
συνεπάγεται, για όσο χρόνο αυτή διαρκεί, την αφαίρεση
των βαθµών µιας (1) νίκης για κάθε αγώνα πρωταθλήµατος.
12. Με κοινή απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Ε.Ε.Α. και δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να: α) αναπροσαρµόζονται τα ποσοστά της εγγυητικής επιστολής
της παρ. 1, της συµπληρωµατικής εγγυητικής επιστολής
της παρ. 3 και της νέας εγγυητικής επιστολής της παρ. 5,
και β) αναπροσαρµόζονται ή καταργούνται τα κατώτατα
όρια εγγυητικής επιστολής της παρ. 2.»
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Άρθρο 6
Δυνατότητα Ανώνυµων Αθλητικών Εταιριών για τη
χρηµατοδότηση της ανέγερσης, ανακατασκευής,
επισκευής ή συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων Τροποποίηση της παρ. 1 και προσθήκη παρ. 3 και 4
στο άρθρο 67Α του ν. 2725/1999
Στο άρθρο 67Α του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) στην περ. β΄
της παρ. 1 οι λέξεις «στο Ελληνικό Δηµόσιο» αντικαθίσταται µε τις λέξεις «σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143)», προστίθενται
παρ. 3 και 4 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 67Α
1. Αθλητικές ανώνυµες εταιρείες µπορούν, ύστερα από άδεια της Ε.Ε.Α.:
(α) να χρηµατοδοτούν τα ιδρυτικά τους αθλητικά σωµατεία για τον σκοπό της ανέγερσης, ανακατασκευής, επισκευής ή και συντήρησης των αθλητικών τους εγκαταστάσεων και
(β) να αναθέτουν, µε δική τους αποκλειστική δαπάνη,
σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της επιλογής τους, την ανέγερση, ανακατασκευή, επισκευή ή και συντήρηση των
αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στο ιδρυτικό
τους αθλητικό σωµατείο ή σε τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143) και τις οποίες έχουν δικαίωµα, βάσει νόµου ή
σύµβασης, να χρησιµοποιούν για τις προπονητικές ή και
τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.
2. Η άδεια της Ε.Ε.Α. της παρ. 1 χορηγείται, ύστερα από σχετική αίτηση της ενδιαφερόµενης Α.Α.Ε., εφόσον:
(α) συναινεί το ιδρυτικό αθλητικό σωµατείο στην περ. α΄
της παρ. 1 ή ο ιδιοκτήτης των αθλητικών εγκαταστάσεων
στην περ. β) της παρ. 1, (β) δεν θίγονται υφιστάµενα δικαιώµατα χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων τρίτων
φυσικών ή νοµικών προσώπων, (γ) δεν θίγεται η οικονοµική βιωσιµότητα της Α.Α.Ε. και (δ) διαπιστώνεται η νοµιµότητα της προέλευσης των κεφαλαίων της χρηµατοδότησης. Αν δεν συντρέχουν όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις, η σχετική αίτηση απορρίπτεται αιτιολογηµένα.
3. Οι δαπάνες της περ. β) της παρ. 1, που πραγµατοποιούν οι Αθλητικές Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Α.Ε.), δύνανται να συνυπολογίζονται στο οφειλόµενο µίσθωµα, το
οποίο δύναται να συµφωνηθεί ως προς το ανώτερο ύψος
του κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης
που αφορά στη χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων και ιδίως των άρθρων 56 και 57 και της περ. β) της παρ. 1 του
άρθρου 9 του ν. 423/1976 (A΄ 223). Το συµφωνηθέν µίσθωµα για όλη τη διάρκεια της µίσθωσης δεν δύναται να
είναι µικρότερο από την αξία των συνολικών δαπανών
που πραγµατοποιούνται.
Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, ρυθµίζονται ιδίως: α) το ελάχιστο περιεχόµενο της
σύµβασης της περ. β) της παρ. 1, προκειµένου το µίσθωµα, συνυπολογιζοµένων των δαπανών της περ. β) της
παρ. 1 να αντιστοιχεί στη µισθωτική αξία της αθλητικής
εγκατάστασης, β) ο τρόπος έγκρισης της σύµβασης παραχώρησης της χρήσης, η οποία συνοδεύεται από οικονοµοτεχνική έκθεση της Α.Α.Ε., τις επί της έκθεσης αυτής παρατηρήσεις της διοίκησης του φορέα που είναι ιδιοκτήτης της αθλητικής εγκατάστασης και από έκθεση

προσδιορισµού της αξίας των δαπανών, κατόπιν εκτίµησής τους από τη Διεύθυνση Τεχνικών Αθλητικών Έργων
και Υποδοµών της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού
(Γ.Γ.Α.), που εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τις
µελέτες, το χρονοδιάγραµµα και τον προϋπολογισµό
του έργου και γ) ο τρόπος και ο έλεγχος τήρησης των
προϋποθέσεων που τίθενται στην παρ. 2, προς διασφάλιση της αγωνιστικής καταλληλότητας των εγκαταστάσεων, ώστε να εξασφαλίζονται η έκδοση και η διατήρηση
άδειας λειτουργίας για το σύνολο των εγκαταστάσεων.
4. Στη σύµβαση που καταρτίζεται µεταξύ του εκµισθωτή και της µισθώτριας Α.Α.Ε., καθορίζονται οι ειδικότεροι
όροι και προϋποθέσεις της εκµίσθωσης, οι παρεχόµενες
ασφάλειες, εγγυήσεις και ρήτρες που επιβάλλονται στη
µισθώτρια Α.Α.Ε. για την καλή και εµπρόθεσµη τήρηση
των συµφωνηθέντων όρων, ο χρόνος ολοκλήρωσης του
έργου, η δυνατότητα παράτασης του χρόνου αυτού, οι
ρήτρες έκπτωσης ή εξόδου για την περίπτωση µη ολοκλήρωσης αυτού, καθώς και κάθε αναγκαίος όρος για τη
διασφάλιση των συµφερόντων του εκµισθωτή.
Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου της µίσθωσης η
χρήση του ακινήτου, µετά των συστατικών, των παραρτηµάτων και του εξοπλισµού του, όπως έχει διαµορφωθεί και σε όποια κατάσταση βρίσκεται κατά τον χρόνο
αυτόν, επανέρχεται στον εκµισθωτή, άνευ αποζηµιώσεως της µισθώτριας Α.Α.Ε..»
2. Το άρθρο 67Α του ν. 2725/1999, δύναται να εφαρµόζεται και σε συµβάσεις µίσθωσης ή παραχώρησης της
χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων που έχουν υπογραφεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 7
Μέτοχοι Ανωνύµων Αθλητικών Εταιριών Τροποποίηση των παρ. 1, 1α, 2, 8 και 9 και κατάργηση
της παρ. 14 του άρθρου 69 του ν. 2725/1999
Στο άρθρο 69 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) τροποποιούνται η παρ. 1, το πρώτο εδάφιο και η περ. γ) της παρ. 1α,
η περ. α) και το δύο πρώτα εδάφια της περ. β) της παρ. 2
και οι παρ. 8, 9 και 10, καταργείται η παρ. 14 και το άρθρο
69 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 69
Mέτοχοι, περιορισµοί στην απόκτηση µετοχών, απαγόρευση πολυϊδιοκτησίας
1. Μέτοχοι των Α.Α.Ε. µπορούν να είναι µόνο φυσικά
πρόσωπα ελληνικής ιθαγένειας, φορείς του δηµόσιου
τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), καθώς και ηµεδαπές εταιρείες ή
άλλα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Με τα
προαναφερόµενα ηµεδαπά πρόσωπα εξοµοιώνονται τα
φυσικά πρόσωπα µε ιθαγένεια κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), καθώς και τα νοµικά πρόσωπα
ή οι εταιρείες που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία κράτους µέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή
τους σε ένα από τα κράτη αυτά.
1α. Κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στην παρ. 1, φυσικά
πρόσωπα µε ιθαγένεια τρίτης χώρας, εκτός της Ε.Ε.,
µπορούν να αποκτήσουν µετοχές Α.Α.Ε. µετά από έλεγχο και άδεια της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 69Α.
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Η Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού χορηγεί την
ανωτέρω άδεια, εφόσον κρίνει ότι ο υποψήφιος µέτοχος
πληροί τους όρους για την έγκυρη απόκτηση µετοχών
Α.Α.Ε., παρέχει πλήρη εχέγγυα αξιοπιστίας και αποδεικνύει τη νοµιµότητα προέλευσης των κεφαλαίων που
προορίζει να χρησιµοποιήσει για την απόκτηση των µετοχών.
Για τη χορήγηση της άδειας αυτής ισχύουν τα οριζόµενα στην παρ. 9 του άρθρου 77Α. Επιπλέον, η Επιτροπή δικαιούται να προβαίνει σε κάθε αναγκαία κατά την κρίση
της ενέργεια, ιδίως:
α. Να ακολουθεί κάθε, κατά την κρίση της, πρόσφορη
διαδικασία για την πιστοποίηση της ταυτότητας του προσώπου και της συναλλακτικής και επιχειρηµατικής δραστηριότητας του υποψήφιου αγοραστή,
β. να συλλέγει, αξιολογεί, παρακολουθεί και εξετάζει
κάθε χρήσιµη πληροφορία ή στοιχείο που περιέρχεται σε
γνώση της από οποιαδήποτε διαθέσιµη σε αυτή πηγή, είτε της ηµεδαπής, είτε της αλλοδαπής,
γ. να ζητά τη συνδροµή και κάθε αναγκαία σύµπραξη
και ενηµέρωση από κάθε αρχή, όπως την Τράπεζα της
Ελλάδος, την Αρχή Καταπολέµησης Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες, και κάθε άλλη αντίστοιχη αρχή ή υπηρεσία της αλλοδαπής για τη
διερεύνηση ύποπτων ή ασυνήθων δραστηριοτήτων ή συναλλαγών του υποψήφιου αγοραστή. Πληροφορίες µπορούν να αντλούνται και από τις διεθνείς και εθνικές αθλητικές οµοσπονδίες,
δ. να αρνείται την παροχή της ανωτέρω αδείας ή και
να ανακαλεί αυτή, ιδίως σε περίπτωση αµφιβολιών για
την ακρίβεια ή καταλληλότητα των στοιχείων που έχουν
προσκοµιστεί ενώπιόν της, σχετικώς µε την εξακρίβωση
των προσδιοριστικών στοιχείων της ταυτότητας του υποψήφιου αγοραστή ή σε περίπτωση υπόνοιας εµπλοκής
του σε παράνοµη συναλλαγή ή δραστηριότητα.
Μεταβίβαση µετοχών σε φυσικό πρόσωπο ιθαγένειας
τρίτης χώρας, η οποία διενεργείται πριν από τη χορήγηση της άδειας της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού, είναι απολύτως άκυρη.
2. Aπόκτηση µετοχών Α.Α.Ε. από εταιρείες επιτρέπεται µόνο:
α) Εάν πρόκειται για Προσωπικές Εταιρείες, Εταιρείες
Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ή Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), όταν το σύνολο των εταίρων είναι φυσικά πρόσωπα, µε ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια
άλλου κράτους µέλους της Ε.Ε.,
β) εάν πρόκειται για Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.), όταν
οι µετοχές τoυς είναι ονοµαστικές και όλοι οι µέτοχοι
πληρούν τις προϋποθέσεις της περ. α). Εάν µέτοχοι της
Α.Ε. είναι Προσωπικές Εταιρείες, Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., ισχύει ο
περιορισµός της περ. α). Εάν µέτοχοι της ανώνυµης εταιρείας είναι Α.Ε., τότε πρέπει και αυτών οι µετοχές να
είναι ονοµαστικές και όλοι οι µέτοχοί τους να είναι φυσικά πρόσωπα µε ιθαγένεια ελληνική ή άλλου κράτους µέλους της Ε.Ε. και ούτω καθεξής.
Για την απόκτηση µετοχών Α.Α.Ε. από εταιρείες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα, για τα πρόσωπα
καθενός από τα µέλη της διοίκησής τους, των νόµιµων
εκπροσώπων τους, καθώς και των µετόχων και των εταίρων αυτών ισχύουν τα κωλύµατα και οι περιορισµοί της
περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 3. Στις εταιρείες των περ.
α) και β) µπορούν να µετέχουν και υπήκοοι τρίτων χωρών, εφόσον έχουν άδεια από την Επιτροπή Επαγγελµα-

τικού Αθλητισµού, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της
παρ. 1α.
3. Εταιρείες και λοιπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εγγράφονται στο ειδικό Βιβλίο µετόχων Α.Α.Ε., µόνο
ύστερα από άδεια της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού, στην οποία οφείλουν προηγουµένως να υποβάλουν:
α) πίνακα, ο οποίος περιλαµβάνει τα πλήρη στοιχεία
(ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, διεύθυνση) των µελών
τους, µέχρι φυσικoύ προσώπου, κατά τα οριζόµενα στην
παρ. 2 και
β) πίνακα µε τα πλήρη στοιχεία (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, διεύθυνση) των µελών του διοικητικού τους
συµβουλίου ή διαχειριστών ή άλλων οργάνων διοίκησης
και
γ) βεβαίωση του νόµιµου εκπροσώπου τους για την ακρίβεια των στοιχείων των περ. α) και β).
Η Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού χορηγεί την
άδεια, όταν από τα παραπάνω στοιχεία δεν διαπιστώνεται παραβίαση των διατάξεων του παρόντος. Μεταβίβαση µετοχών Α.Α.Ε. σε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
ή εταιρεία, η οποία διενεργείται πριν χορηγηθεί η ανωτέρω άδεια, είναι απολύτως άκυρη.
4. Η Α.Α.Ε. γνωστοποιεί στην Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού κάθε απόκτηση µετοχών της από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη
σχετική εγγραφή στο ειδικό βιβλίο µετόχων της.
5. Η Α.Α.Ε. ενηµερώνει εγγράφως τον οικείο επαγγελµατικό σύνδεσµο αδιακρίτως για κάθε µεταβίβαση µετοχών της µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη σχετική εγγραφή στο ειδικό βιβλίο µετόχων της.
6. Οι εταιρείες και τα λοιπά νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν στo κεφάλαιo µιας Α.Α.Ε. γνωστοποιούν σε
αυτήν µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες οποιαδήποτε µεταβολή στην ταυτότητα των προσώπων που αναφέρονται
στις περ. α) και β) της παρ. 3, µέχρι φυσικού προσώπoυ
προσκοµίζοντας σχετικό πίνακα και βεβαίωση του νόµιµου εκπροσώπου τους, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 3.
7. Η Α.Α.Ε. γνωστοποιεί στον οικείο επαγγελµατικό
σύνδεσµο και στην Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού κάθε µεταβολή, κατά την έννοια της παρ. 6, στην
ταυτότητα των προσώπων που αναφέρονται στις περ. α΄
και β΄ της παρ. 3, µέχρι φυσικού προσώπου, µέσα σε
τριάντα (30) ηµέρες από τη συντέλεση κάθε µεταβολής.
8. Εν ενεργεία αθλητές, προπονητές, διαιτητές, παρατηρητές διαιτησίας, διαµεσολαβητές της παρ. 5 του άρθρου 90, οι σύζυγοι και όσοι έχουν συνάψει µαζί τους
σύµφωνο συµβίωσης και οι µέχρι δεύτερου βαθµού συγγενείς τους, απαγορεύεται, µε ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν µετoχές Α.Α.Ε. του
αθλήµατoς στο οποίο δραστηριοποιούνται αθλητικά ή επαγγελµατικά.
9. Α.Α.Ε., µέτοχος Α.Α.Ε., εταίροι, µέλη οργάνου διοίκησης ή διοικητές νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή
εταιρείας που συµµετέχει στο κεφάλαιο Α.Α.Ε., καθώς
και οι σύζυγοι και όσοι έχουν συνάψει µαζί τους σύµφωνο συµβίωσης και οι µέχρι δεύτερου βαθµού συγγενείς
όλων των παραπάνω φυσικών προσώπων, απαγορεύεται, µε ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας,
να αποκτούν αµέσως ή εµµέσως, ιδίως, δια παρένθετων
προσώπων, µετοχές ή δικαιώµατα διοίκησης, ή να αναλαµβάνουν διευθυντικά καθήκοντα άλλης Α.Α.Ε., του ιδίου ή άλλου αθλήµατος.
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Ως απαγορευµένη έµµεση απόκτηση, κατά την έννοια
της παρούσας, θεωρείται και αυτή που επιτυγχάνεται µέσω άλλου νοµικού προσώπου ή εταιρείας, εφόσον πρόκειται για συνδεδεµένο µέρος της παρ. 2 του άρθρου 99
του ν. 4548/2018 (Α΄104), ή στην οποία το υποκείµενο
στους ως άνω περιορισµούς πρόσωπο, είτε κατέχει ποσοστό µεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του κεφαλαίoυ ή των δικαιωµάτων ψήφου, είτε συµµετέχει στο
Δ.Σ. της Α.Α.Ε. ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαχείρισή
της, είτε ασκεί κυριαρχική επιρροή στη διοίκηση ή τη λειτουργία της, ανεξάρτητα από το ποσοστό κεφαλαίου
που διαθέτει σε αυτήν.
10. Διαχειριστές ή µέλη οργάνου διοίκησης ή διευθυντικά στελέχη Α.Α.E., καθώς και οι σύζυγοι και όσοι έχουν συνάψει µαζί τους σύµφωνο συµβίωσης και οι µέχρι δεύτερου βαθµού συγγενείς τους, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή εταιρείες που αποκτούν δικαιώµατα
διοίκησης ή αναλαµβάνoυν διευθυντικά καθήκοντα
Α.Α.Ε. απαγoρεύεται, µε ποινή απόλυτης ακυρότητας
της δικαιοπραξίας, να αποκτούν αµέσως ή εµµέσως,
σύµφωνα µε την έννοια της παρ. 9, µετοχές ή δικαιώµατα διοίκησης, ή να αναλαµβάνουν διευθυντικά καθήκοντα άλλης Α.Α.Ε. του ίδιου ή άλλου αθλήµατος. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα που είτε συµµετέχουν στη διοίκηση, είτε ασκούν διευθυντικά
καθήκοντα, είτε είναι µέλη των ως άνω νοµικών προσώπων ή εταιρειών που αποκτούν δικαιώµατα διοίκησης ή
ασκούν διευθυντικά καθήκοντα µιας Α.Α.Ε.. Πρόσωπα
στα οποία έχει ανατεθεί η οικονοµική διαχείριση Τ.Α.Α.,
ή είναι µέλη ή διοικητές τέτοιων νοµικών προσώπων, απαγορεύεται, µε ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν µετοχές ή να αναλαµβάνουν
διαxειριστικά ή διευθυντικά καθήκοντα Α.Α.Ε. άλλου ιδρυτικού αθλητικού σωµατείου, καθώς και να συµµετέχουν ως µέλη ή διοικητές σε νοµικά πρόσωπα ή εταιρείες που είναι µέτοχοι µιας τέτοιας A.A.E..
11. Οι περιορισµοί των παρ. 9 και 10, µε εξαίρεση τις απαγορεύσεις που απευθύνονται στις ίδιες τις Α.Α.Ε., δεν
ισχύουν όταν πρόκειται για απόκτηση µετοχών ή δικαιωµάτων διοίκησης ή για την ανάληψη διευθυντικών καθηκόντων σε άλλη Α.Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε από το ίδιο αθλητικό σωµατείo και δραστηριοποιείται σε διαφορετικό
άθληµα.
12. Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιασθεί κάποια
από τις διατάξεις των παρ. 1 έως και 11 µε υπαιτιότητα
οργάνων της Α.Α.Ε., επιβάλλεται στην οµάδα της, µε απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, το οποίο επιλαµβάνεται ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού ή µετά από προσφυγή όποιου έχει έννοµο συµφέρον, η ποινή της αφαίρεσης πέντε (5)
έως δέκα (10) βαθµών από το τρέχον επαγγελµατικό
πρωτάθληµα στο οποίο αυτή συµµετέχει, αναλόγως της
βαρύτητας της παράβασης. Αν η παράβαση διαπιστώνεται µετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, η ως άνω
ποινή επιβάλλεται για το επόµενο επαγγελµατικό πρωτάθληµα. Η ποινή της παρούσας επιβάλλεται ανεξαρτήτως του νοµικού χαρακτηρισµού της παράβασης από τις
οικείες πειθαρχικές διατάξεις.
13. Όποιος µε πρόθεση παραβιάζει τις απαγορεύσεις
των παρ. 3, 6, 8, 9 και 10 τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

Εξουσιοδοτήσεις ή ιδιωτικά συµφωνητικά µε τα οποία
επιτυγχάνεται εικονική συµµετοχή στο κεφάλαιο µιας
Α.Α.Ε. ή αντέγγραφα σχετικά µε την καταβολή του τιµήµατος αγοράς µετοχών, ενεχυριάσεις µετοχών, συµβάσεις εντολής, παραχωρήσεις δικαιωµάτων διοίκησης και
κάθε άλλη πράξη που άγει σε καταστρατήγηση των παρ.
8, 9 και 10 πάσχουν από απόλυτη ακυρότητα.
14. (Καταργείται)»
Άρθρο 8
Απόκτηση µετοχών Ανωνύµων Αθλητικών Εταιριών Αντικατάσταση της παρ. 1, προσθήκη παρ. 1α και
τροποποίηση της παρ. 2 στο άρθρο 69Α
του ν. 2725/1999
Στο άρθρο 69A του ν. 2725/1999 (Α΄121) αντικαθίσταται η παρ. 1, προστίθεται παρ. 1Α, τροποποιείται η παρ. 2
και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 69Α
Επιπλέον προϋποθέσεις
για απόκτηση ποσοστών Α.Α.Ε.
1. Η απόκτηση, µε οιαδήποτε εν ζωή δικαιοπραξία, µετοχών Ανώνυµης Αθλητικής Εταιρείας (Α.Α.Ε.) που εκπροσωπούν ποσοστό µεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό
(5%) του µετοχικού κεφαλαίου της, ή που έχουν ως αποτέλεσµα να ανήκουν στον αποκτώντα µετοχές που υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό, χωρίς την προηγούµενη
άδεια της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού
(Ε.Ε.Α.), απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη. Αν το
παραπάνω ποσοστό αποκτάται κατά την ίδρυση µίας
Α.Α.Ε. ή κατόπιν αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της,
η άδεια της Ε.Ε.Α. χορηγείται εκ των υστέρων. Στην τελευταία περίπτωση, η αίτηση και τα συνυποβαλλόµενα,
σύµφωνα µε τις παρ. 1Α και 2, έγγραφα κατατίθενται
στην Ε.Ε.Α. εντός είκοσι (20) ηµερών από την ολοκλήρωση της ίδρυσης ή της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου.
1Α. Για τη χορήγηση της άδειας της παρ. 1, εκτός από
όσα προβλέπονται στο άρθρο 69, η Ε.Ε.Α. ερευνά τη νοµιµότητα της προέλευσης των κεφαλαίων που πρόκειται
να διατεθούν για την κάλυψη της αξίας των αποκτώµενων µετοχών, καθώς και τη µη συνδροµή των κωλυµάτων και ασυµβιβάστων του άρθρου 3. Προς τον σκοπό
αυτόν ο ενδιαφερόµενος οφείλει να συνυποβάλει, µε
την αίτησή του τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας,
β) αντίγραφα των φορολογικών του δηλώσεων εκτυπωµένα από τον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ή, σε περίπτωση νοµικού προσώπου, αντίγραφα των ισολογισµών των τριών (3) τελευταίων ετών, υπογεγραµµένα από ορκωτό ελεγκτή λογιστή,
γ) αντίγραφο ποινικού µητρώου του ίδιου ή, αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, των νόµιµων εκπροσώπων του,
από το οποίο να προκύπτει ότι στα ως άνω πρόσωπα δεν
συντρέχουν τα κωλύµατα και ασυµβίβαστα των περ. β)
και γ) της παρ. 1 του άρθρου 3,
δ) βεβαίωση της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύµατος, Ηθι-
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κής και Δεοντολογίας (Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.), από την οποία προκύπτει ότι δεν έχει τιµωρηθεί από την Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. ή παλαιότερα από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύµατος
(Ε.ΦΙ.Π.) ο ίδιος ή, σε περίπτωση νοµικού προσώπου, οι
νόµιµοι εκπρόσωποί του, σύµφωνα µε το άρθρο 130 ή ότι έχει εκτιθεί επιβληθείσα ποινή.
Η Ε.Ε.Α. µπορεί να ζητήσει από τον ενδιαφερόµενο να
προσκοµίσει επιπλέον κάθε πρόσφορο κατά την κρίση
της δικαιολογητικό για τη διαπίστωση των ανωτέρω προϋποθέσεων και τη διερεύνηση της νοµιµότητας της προέλευσης των κεφαλαίων.
2. Για µεταβιβάσεις µετοχών, µε τις οποίες αποκτάται
συνολικά ποσοστό τριάντα τρία τοις εκατό (33%) και άνω του µετοχικού κεφαλαίου Α.Α.Ε. από κάποιο φυσικό
ή νοµικό πρόσωπο, εκτός από τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στην παρ. 1Α, υποβάλλεται και τριετές επιχειρηµατικό σχέδιο, εγκεκριµένο από ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή συµβούλων, στο
οποίο περιλαµβάνονται σχέδια δράσης για την Α.Α.Ε., τα
αναµενόµενα αποτελέσµατα και οι συγκεκριµένες πηγές
χρηµατοδότησης.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τη συνολική απόκτηση ποσοστού τριάντα τρία τοις εκατό (33%) και άνω του µετοχικού κεφαλαίου µιας Α.Α.Ε., από περισσότερα του ενός
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, όταν τα πρόσωπα αυτά είτε
είναι µέχρι τρίτου βαθµού συγγενείς, είτε υφίσταται µεταξύ τους σχέση εργασίας, σύµβαση έργου ή εντολής,
είτε είναι συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια της παρ. 2
του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104), είτε όταν τα
πρόσωπα αυτά συµφωνούν για την από κοινού ανάληψη
της διοίκησης µιας Α.Α.Ε..
3. Για τη χορήγηση της άδειας που προβλέπεται στις
παρ. 1 και 2 του παρόντος, ισχύουν τα οριζόµενα στην
παρ. 9 του άρθρου 77Α.»
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ UEFA ΚΑΙ FIFA ΓΙΑ ΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Άρθρο 9
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος µέρους είναι η εναρµόνιση της
νοµοθεσίας µε προτάσεις των διεθνών ποδοσφαιρικών
οµοσπονδιών, που περιέχονται στην Ολιστική Μελέτη
της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας (Fédération
Internationale de Football Association [FIFA]) και της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Οµοσπονδιών (Union
of European Football Associations [UEFA]) για τα προβλήµατα και τις παθογένειες του ελληνικού ποδοσφαίρου
και της οργανωτικής του δοµής, η οποία είναι απόρροια
της Διακήρυξης Προθέσεων, που συνυπέγραψαν στις
25.2.2020 ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Πρόεδρος
της UEFA και ο Αντιπρόεδρος της FIFA.
Άρθρο 10
Αντικείµενο
Αντικείµενο του παρόντος αποτελούν η απλοποίηση
των διαδικασιών χορήγησης βεβαιώσεων λειτουργίας
των λεσχών φιλάθλων, ο εξορθολογισµός των τοπικών
και χρονικών ορίων αστικής ευθύνης των οµάδων, η ανα-

µόρφωση του πλαισίου των οργανωµένων µετακινήσεων
φιλάθλων, η αυστηροποίηση των ποινών για ποινικά αδικήµατα, που τελούνται µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις και η εντατικοποίηση των µέτρων κατά της αθλητικής βίας και της διαφθοράς.
Άρθρο 11
Εκλογές Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας
και συµµετοχή εκπροσώπου προπονητών σε Δ.Σ.
αθλητικής οµοσπονδίας - Τροποποίηση της παρ. 1
και αντικατάσταση της παρ. 6 του άρθρου 22
του ν. 2725/1999
Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) µετά την περ.
δ) της παρ. 1 προστίθεται εδάφιο, αντικαθίσταται η παρ.
6 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 22
Διοικητικό Συµβούλιο αθλητικής οµοσπονδίας
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) της αθλητικής οµοσπονδίας εκλέγεται για τετραετή θητεία, εντός του τελευταίου τετραµήνου του έτους διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων και αποτελείται:
α) από πέντε (5) έως επτά (7) µέλη, εάν η οµοσπονδία
έχει στη δύναµή της από είκοσι (20) µέχρι τριάντα (30)
σωµατεία,
β) από επτά (7) έως ένδεκα (11) µέλη, εάν η οµοσπονδία έχει στη δύναµή της από τριάντα ένα (31) έως εκατό
(100) σωµατεία,
γ) από ένδεκα (11) έως δεκαπέντε (15) µέλη, εάν η οµοσπονδία έχει στη δύναµη της από εκατό ένα (101) έως
διακόσια πενήντα (250) σωµατεία,
δ) από δεκαπέντε (15) έως είκοσι ένα (21) µέλη, εάν η
οµοσπονδία έχει στη δύναµή της από διακόσια πενήντα
ένα (251) ή περισσότερα σωµατεία.
Ειδικά το Δ.Σ. της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) εκλέγεται για τετραετή θητεία εντός
των µηνών Ιουνίου και Ιουλίου του έτους διεξαγωγής
των Ολυµπιακών Αγώνων, πριν από την έναρξη αυτών
και τριάντα (30) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την έναρξη της αµέσως επόµενης αγωνιστικής περιόδου.
Ειδικά το Δ.Σ. της Ελληνικής Οµοσπονδίας Αθλητισµού Κωφών εκλέγεται για τετραετή θητεία, εντός του
τελευταίου τετράµηνου του έτους διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων Κωφών.
2. Οποιαδήποτε αύξηση ή µείωση του αριθµού των µελών της οµοσπονδίας, µετά την εκλογή των µελών του
Διοικητικού Συµβουλίου, δεν επηρεάζει την αριθµητική
του συγκρότηση.
3. Οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 4 και οι παρ. 2 και 3 του
άρθρου 13 εφαρµόζονται ανάλογα και ως προς τις αθλητικές οµοσπονδίες.
4. (Έχει καταργηθεί)
5. (Έχει καταργηθεί)
6. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. αθλητικής οµοσπονδίας
συµµετέχουν µε δικαίωµα ψήφου ένας (1) εκπρόσωπος
των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών και ένας (1) εκπρόσωπος των εν ενεργεία προπονητών/προπονητριών, ακόµη και αν η αθλητική οµοσπονδία καλλιεργεί περισσότερα του ενός αθλήµατα ή κλάδους άθλησης. Ο εκπρόσωπος των αθλητών/αθλητριών και ο αναπληρωτής του
ορίζονται µε απόφαση του Δ.Σ. του σωµατείου των α-
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θλητών/αθλητριών του αντίστοιχου αθλήµατος και αν
δεν έχει συσταθεί τέτοιο σωµατείο, έως ότου αυτό συσταθεί, µε απόφαση του Δ.Σ. της οµοσπονδίας. Ο εκπρόσωπος των προπονητών/προπονητριών και ο αναπληρωτής του ορίζονται µε απόφαση του Δ.Σ. του σωµατείου
των προπονητών/προπονητριών του αντίστοιχου αθλήµατος και αν δεν έχει συσταθεί τέτοιο σωµατείο, έως ότου αυτό συσταθεί, οι προπονητές/προπονήτριες δεν εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. της αθλητικής οµοσπονδίας. Ο
αριθµός των αιρετών µελών του Δ.Σ. που ορίζεται στην
παρ. 1 και στο καταστατικό της οµοσπονδίας, προσαυξάνεται κατά ένα (1) µέλος, όταν σε αυτό συµµετέχει εκπρόσωπος των αθλητών/αθλητριών. Η θέση αυτή καλύπτεται από τον πρώτο µη εκλεγέντα, κατά σειρά σταυρών προτίµησης, υποψήφιο σύµβουλο. Αν, εκτός του εκπροσώπου των αθλητών/αθλητριών, στο Δ.Σ. µετέχει και
εκπρόσωπος των προπονητών/προπονητριών, δεν προσαυξάνονται τα αιρετά µέλη του, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο τέταρτο και πέµπτο εδάφιο. Στο Δ.Σ. της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας συµµετέχουν, χωρίς δικαίωµα ψήφου, καλούµενοι στις συνεδριάσεις, οι
εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Συνδέσµου Αµειβοµένων
Ποδοσφαιριστών, της Οµοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Οµοσπονδίας Προπονητών
Ποδοσφαίρου Ελλάδος.
7. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου αθλητικής οµοσπονδίας όποιος έχει συµπληρώσει τρεις (3) συνολικά πλήρεις ή µερικές θητείες
στο αξίωµα αυτό. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί αντιπρόεδρος, γραµµατέας ή ταµίας του Διοικητικού Συµβουλίου
αθλητικής οµοσπονδίας όποιος έχει εκλεγεί σε οποιοδήποτε από τα αξιώµατα αυτά δύο (2) συνεχόµενες φορές
για πλήρη ή µερική θητεία. Πρόσωπο που έχει υπηρετήσει επί δύο (2) συνεχόµενες θητείες σε οποιοδήποτε από τα αξιώµατα του προηγούµενου εδαφίου, δύναται να
επανεκλεγεί σε τέτοια θέση εφόσον µεσολαβήσει χρονική περίοδος δύο (2) ετών. Μετά τη συµπλήρωση του εβδοµηκοστού (70ού) έτους της ηλικίας του ουδείς δύναται να εκλεγεί σε οποιαδήποτε θέση του Διοικητικού
Συµβουλίου αθλητικής οµοσπονδίας, δύναται, όµως, να
αναλάβει άλλες αρµοδιότητες σε µη αιρετές θέσεις στις
οποίες τοποθετείται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της. Οι ρυθµίσεις της παρούσας ισχύουν και για
τις αθλητικές οµοσπονδίες ατόµων µε αναπηρία. Υποψηφιότητα που υποβάλλεται κατά παράβαση της παρούσας
είναι αυτοδικαίως άκυρη.»
Άρθρο 12
Λέσχες Φιλάθλων - Τροποποίηση τίτλου,
αντικατάσταση των παρ. 1, υποπερ. αα΄ περ. α΄ παρ. 3,
τροποποίηση των παρ. 4,6,7,8 και 9 και προσθήκη
παρ. 12 και 13 στο άρθρο 41Β του ν. 2725/1999
Στο άρθρο 41Β του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη» στον τίτλο του,
αντικαθίστανται η παρ. 1, το εισαγωγικό εδάφιο και η υποπερ. αα’ της περ. α) της παρ. 3, καθώς και οι παρ. 4, 6
και 7, τροποποιείται η παρ. 11 ως προς το αρµόδιο όργανο, προστίθενται παρ. 12 και 13 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 41Β
Λέσχες Φιλάθλων των Αθλητικών Σωµατείων, Τ.Α.Α.
ή Α.Α.Ε. - Εξουσιοδοτική διάταξη
1. ΣΚΟΠΟΣ - ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Λέσχη φιλάθλων
(εφεξής «λέσχη») αθλητικού σωµατείου, Τµήµατος Αµειβοµένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) ή Ανώνυµης Αθλητικής Εταιρίας (Α.Α.Ε.), είναι η κατά τις διατάξεις του παρόντος και
των άρθρων 78 επ. του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ.
456/1984, Α΄ 164), ένωση φυσικών προσώπων που αποβλέπει στη µε κάθε νόµιµο τρόπο ενίσχυση ή υποστήριξη
του αθλητικού σωµατείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε.. Οι λέσχες οφείλουν να καλλιεργούν και να προάγουν τις αρχές του «ευ αγωνίζεσθαι» και του φίλαθλου πνεύµατος.
Τα οικεία αθλητικά σωµατεία, τα Τ.Α.Α. ή οι Α.Α.Ε. υποχρεούνται να ασκούν µε εκπρόσωπό τους εποπτεία και
έλεγχο στις λέσχες που έχουν αναγνωρίσει σύµφωνα µε
όσα αναφέρονται στην παρ. 3. Τα οικεία αθλητικά σωµατεία, τα Τ.Α.Α. ή οι Α.Α.Ε. ευθύνονται εις ολόκληρον για
πράξεις βίας κατά προσώπων και πραγµάτων που τελούνται στον εν γένει χώρο µίας αθλητικής εγκατάστασης,
από µέλη των αναγνωρισθεισών λεσχών τους, κατά τις
οργανωµένες µετακινήσεις τους, πριν, κατά τη διάρκεια
και µετά από τη λήξη αθλητικών εκδηλώσεων, όπως οι
µετακινήσεις αυτές ορίζονται και ρυθµίζονται στο άρθρο
41Δ. Για τους σκοπούς της παρούσας: α) «πριν την αθλητική εκδήλωση» νοείται ο χρόνος µεταξύ της άφιξης της
αποστολής της µίας έστω από τις διαγωνιζόµενες οµάδες εγγύτατα στην περιµετρική εξωτερική περίφραξη ή
τον εξωτερικό τοίχο του εν γένει χώρου της αθλητικής
εγκατάστασης και της έναρξης της αθλητικής εκδήλωσης, β) «µετά από τη λήξη αθλητικής εκδήλωσης» νοείται ο χρόνος µεταξύ της λήξης της εκδήλωσης και της αναχώρησης των αποστολών όλων των διαγωνισθεισών
οµάδων από τα όρια του εν γένει χώρου της αθλητικής
εγκατάστασης, και γ) «εν γένει χώρος αθλητικής εγκατάστασης» νοείται η εγκατάσταση και ο περιβάλλων χώρος της που χρησιµοποιείται για τη στάθµευση αυτοκινήτων ή την εκµετάλλευση εµπορικών δικαιωµάτων. Εποπτεύουσα κρατική αρχή για τις λέσχες είναι η Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.).
2. ΜΕΛΗ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ. Μέλος λέσχης µπορεί να είναι όποιος έχει µόνιµη κατοικία ή σταθερή διαµονή στην Ελλάδα, έχει συµπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας του και δεν συντρέχει στο πρόσωπό του
κάποιο από τα κωλύµατα των περ. β΄, γ΄ και δ΄ της παρ.
1 του άρθρου 3 του παρόντος. Η λέσχη εκδίδει υποχρεωτικά δελτίο ταυτότητας για κάθε µέλος της, το οποίο ισχύει για ένα (1) έτος.
3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ. Προκειµένου το αρµόδιο δικαστήριο
να προβεί στην αναγνώριση λέσχης ως σωµατείου, απαιτείται, πλέον των όσων προβλέπονται από τον Α.Κ.:
α) να επισυναφθούν στην αίτηση αναγνώρισης:
αα) γραπτή συναίνεση αθλητικού σωµατείου ή του
Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. που έχει ιδρυθεί από το σωµατείο αυτό,
ββ) απόσπασµα ποινικού µητρώου των ιδρυτικών µελών, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύµατα των περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου
3,
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γγ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α΄ 75) κάθε ιδρυτικού µέλους ότι δεν εκτίει ποινή βάσει
των παρ. 2 και 3 του άρθρου 130,
β) να προβλέπεται σε διατάξεις του καταστατικού ότι:
αα) η λέσχη διαθέτει την έγγραφη συναίνεση του οικείου αθλητικού σωµατείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.,
ββ) δεν µπορεί να είναι µέλος της λέσχης πρόσωπο
στο οποίο συντρέχουν τα κωλύµατα των περ. β) και γ)
της παρ. 1 του άρθρου 3 ή πρόσωπο που εκτίει ποινή που
του επιβλήθηκε κατά τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 130 και
γγ) επιβάλλονται πειθαρχικές κυρώσεις αποβολής από
τη λέσχη σε όποιο µέλος διαπράττει αδικήµατα βίας µε
αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις.
4. ΒΙΒΛΙΑ. Κάθε λέσχη τηρεί υποχρεωτικά βιβλίο µητρώου µελών, το οποίο θεωρείται από τον οικείο περιφερειάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτόν όργανο. Όταν αποκτά εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα οφείλει να τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστηµα (βιβλίο εσόδων – εξόδων), σύµφωνα µε την παρ. 12
του άρθρου 3 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251).
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. Η λέσχη µπορεί να διατηρεί κατά
τόπους παραρτήµατα, εφόσον: α) προβλέπεται από το
καταστατικό της, β) υπάρχει σχετική απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου ή της γενικής συνέλευσης της λέσχης σύµφωνα µε το καταστατικό, γ) έχει οριστεί υπεύθυνος λειτουργίας του παραρτήµατος και έχει γνωστοποιηθεί στην εποπτεύουσα και στην οικεία αστυνοµική
αρχή.
6. ΓΡΑΦΕΙΑ-ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΑ. Η λέσχη ή τα παραρτήµατά της µπορούν να έχουν γραφεία ή εντευκτήρια, ύστερα από άδεια της αρµόδιας αστυνοµικής αρχής, η οποία
χορηγείται, εφόσον προσκοµισθεί σε αυτήν αντίγραφο
του εγκεκριµένου καταστατικού, πρόσφατο πιστοποιητικό εγγραφής της λέσχης στο βιβλίο σωµατείων του οικείου δικαστηρίου και έχει ορισθεί υπεύθυνος για τη λειτουργία του γραφείου ή εντευκτηρίου. Για τα γραφεία
της έδρας της λέσχης υπεύθυνος είναι ο πρόεδρος του
Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) αυτής, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση. Η άδεια εκδίδεται στο
όνοµα του υπευθύνου για τη λειτουργία του γραφείου ή
εντευκτηρίου, ισχύει για ένα (1) έτος και ανανεώνεται µε
τους ίδιους όρους µε τους οποίους χορηγείται. Η αστυνοµική αρχή προβαίνει υποχρεωτικά στη σφράγιση κάθε
χώρου που, χωρίς την ανωτέρω άδεια, στεγάζει µε οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία γραφείων, ή εντευκτηρίων λέσχης, ή άλλες δραστηριότητες ενίσχυσης ή υποστήριξης αθλητικού σωµατείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε.
από οµάδες ή ενώσεις φυσικών προσώπων που δεν αποτελούν σωµατείο, κατά το άρθρο 107 Α.Κ., έστω και αν
ο χώρος λειτουργεί στο όνοµα τρίτου προσώπου. Όποιος λειτουργεί τα ως άνω γραφεία ή εντευκτήρια χωρίς
άδεια της αρµόδιας αστυνοµικής αρχής, ή παραβιάζει τη
σφραγίδα που έθεσε η αστυνοµική αρχή στους χώρους
αυτούς, τιµωρείται µε την ποινή που προβλέπεται από το
άρθρο 178 του Ποινικού Κώδικα (Π.Κ., ν. 4619/2019,
Α΄ 95).
7. ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Κάθε λέσχη υποχρεούται από την 1η Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου κάθε έτους να υποβάλει στη Γ.Γ.Α. ή σε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτήν όργανο της κεντρικής διοίκησης ή της
οικείας περιφέρειας:
α) επίσηµο αντίγραφο του µητρώου µελών της,
β) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986,

των νόµιµων εκπροσώπων της για το εάν διαθέτει παραρτήµατα, γραφεία και εντευκτήρια, τις διευθύνσεις και
τους υπεύθυνους λειτουργίας αυτών,
γ) αντίγραφα ποινικών µητρώων των µελών του Δ.Σ.
της λέσχης τα οποία να έχουν εκδοθεί το πολύ εντός εξήντα (60) ηµερών πριν από την υποβολή τους,
δ) υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
των µελών της, ότι στο πρόσωπο τους δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύµατα των περ. β) και γ) της παρ. 1 του
άρθρου 3 και ότι δεν εκτίουν ποινή που τους έχει επιβληθεί κατά τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 130. Με απόφασή
του, ο αρµόδιος για τον αθλητισµό Υπουργός αναθέτει
τον έλεγχο της τήρησης της παραπάνω υποχρέωσης
των λεσχών στο αρµόδιο τµήµα λεσχών της Διεύθυνσης
Επαγγελµατικού Αθλητισµού και Επαγγελµάτων Αθλητισµού της Γ.Γ.Α.,
ε) γραπτή ανανέωση της συναίνεσης του οικείου αθλητικού σωµατείου, Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. για τη λειτουργία
της λέσχης. Την παραπάνω γραπτή ανανέωση της συναίνεσης µπορεί να χορηγεί και έτερο νοµικό πρόσωπο ή
τµήµα που τελεί σε σχέση ιδρυτικού προς ιδρυθέν και αντιστρόφως, µε αυτό που παρείχε την αρχική συναίνεση
για τη σύσταση της λέσχης.
8. Η Α.Α.Ε., το Τ.Α.Α. ή το σωµατείο που έχουν παράσχει τη συναίνεσή τους έχουν το δικαίωµα να ζητούν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του έτους από τη λέσχη ή
από τη Γ.Γ.Α. αντίγραφα των στοιχείων των περ. α΄ και
β΄ της παρ. 7.
9. ΔΙΑΛΥΣΗ. Με την επιφύλαξη των άρθρων 103 επ.
Α.Κ.:
α) τη διάλυση λέσχης µπορούν να ζητήσουν από το
αρµόδιο δικαστήριο το οικείο αθλητικό σωµατείο, το
Τ.Α.Α. ή η Α.Α.Ε. και η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού,
β) λόγους διάλυσης αποτελούν ιδίως:
αα) η παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν, καθώς και από τις διατάξεις σχετικά µε τη
διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων και την οργανωµένη µετακίνηση φιλάθλων,
ββ) η λειτουργία γραφείων ή παραρτηµάτων ή εντευκτηρίων χωρίς την προβλεπόµενη άδεια στην παρ. 6 του
παρόντος,
γγ) η γραπτή ανάκληση ή η µη ανανέωση της συναίνεσης του οικείου αθλητικού σωµατείου, του Τ.Α.Α. ή της
Α.Α.Ε. για τη λειτουργία λέσχης και η ταυτόχρονη µη χορήγηση γραπτής ανανέωσης της συναίνεσης κατά τα
προβλεπόµενα στο εδάφιο β΄ της περ. ε΄ της παρ. 7 του
παρόντος.
10. Λέσχες φίλων εθνικών οµάδων υπάγονται στους
όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος. Όπου αναφέρεται αθλητικό σωµατείο, Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε., εφόσον πρόκειται για λέσχες φίλων εθνικών οµάδων, νοείται η οικεία αθλητική οµοσπονδία.
11. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη και του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού
ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα για τους όρους και τη
διαδικασία της αδειοδότησης των λεσχών, τη λειτουργία
και τον έλεγχό τους.
12. Δύναται να ιδρυθεί µία (1) µόνο αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, φέρουσα την επωνυµία «Πανελλήνιος
Σύνδεσµος Λεσχών Φιλάθλων», µε µέλη τουλάχιστον
δέκα (10) λέσχες, φιλάθλων αναγνωρισµένες από διαφορετικά µεταξύ τους αθλητικά σωµατεία, Τ.Α.Α. ή
Α.Α.Ε.. Εποπτεύουσα κρατική αρχή για τον παραπάνω
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πανελλήνιο σύνδεσµο είναι η Γ.Γ.Α.. Με κοινή απόφαση
του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του αρµόδιου
για τον αθλητισµό Υπουργού ρυθµίζονται τα ειδικότερα
θέµατα για τους όρους και τη διαδικασία έγκρισης, την εποπτεία της λέσχης αυτής από τη Γ.Γ.Α., καθώς και κάθε
άλλο αναγκαίο ειδικότερο ζήτηµα για τη λειτουργία της.
13. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη και του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού
ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τους όρους,
το περιεχόµενο και τη διαδικασία του ελέγχου και της εποπτείας των αθλητικών σωµατείων, Τ.Α.Α. και Α.Α.Ε. επί των λεσχών τους.»
Άρθρο 13
Οργανωµένες µετακινήσεις φιλάθλων - Τροποποίηση
τίτλου και των παρ. 1, 8 και 10 και προσθήκη παρ. 21
στο άρθρο 41Δ του ν. 2725/1999
Στο άρθρο 41Δ του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) τροποποιούνται ο τίτλος και οι παρ. 1, 8 και 10, προστίθεται παρ. 21
και οι παρ. 1, 8, 10 και 21 διαµορφώνονται ως εξής:
«Άρθρο 41Δ
Υποχρεώσεις αθλητικών φορέων - Μέτρα
αστυνόµευσης αθλητικών εκδηλώσεων Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Η αρµοδιότητα για την τήρηση της τάξης, κατά τις
αθλητικές συναντήσεις εντός και εκτός των αγωνιστικών χώρων, ανήκει στην Ελληνική Αστυνοµία ή στο Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή, εφόσον η αθλητική συνάντηση διεξάγεται σε περιοχή δικαιοδοσίας τους.
Οι διοργανώτριες αρχές αθλητικών εκδηλώσεων, τα εκάστοτε διαγωνιζόµενα αθλητικά σωµατεία, Τµήµατα Αµειβοµένων Αθλητών (Τ.Α.Α.), Ανώνυµες Αθλητικές Εταιρίας (Α.Α.Ε.), λέσχες φιλάθλων και γενικά οι αθλητικοί
φορείς υποχρεούνται να συνεργάζονται µε την αρµόδια
αστυνοµική αρχή και να συµµορφώνονται προς τις υποδείξεις και αποφάσεις της, ιδίως για θέµατα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της οµαλής τέλεσης των αθλητικών συναντήσεων, στη µετακίνηση, προσέλευση και αποχώρηση των φιλάθλων, στον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων στους διαγωνιζοµένους, στον καθορισµό των θέσεων των οπαδών τους στις κερκίδες και των µεταξύ
τους κενών τµηµάτων και γενικά στη διαφύλαξη της δηµόσιας τάξης. Η Ελληνική Αστυνοµία διαθέτει στην περιοχή δικαιοδοσίας της το κατά την κρίση της αναγκαίο
προσωπικό για την τήρηση της τάξης σε αθλητικές συναντήσεις, στο οποίο και καταβάλλεται η αποζηµίωση που
προβλέπεται στο άρθρο 33 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41). Τα
οικεία αθλητικά σωµατεία, οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α., σε περίπτωση παράνοµων πράξεων βίας κατά προσώπων ή
πραγµάτων, που τελέσθηκαν από µέλη λέσχης φιλάθλων
τους που έχει αναγνωριστεί κατά τα αναφερόµενα στην
παρ. 3 του άρθρου 41Β, υποχρεούνται να διευκολύνουν
το έργο των αστυνοµικών αρχών µε τη γνωστοποίηση
των στοιχείων της ταυτότητας των υπαιτίων.
8.α. Τα αθλητικά σωµατεία, οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. οφείλουν να µισθώνουν το µέσο µεταφοράς που χρησιµοποιούν οι φίλαθλοί τους, ως µέλη λέσχης φιλάθλων που
έχει αναγνωριστεί σύµφωνα µε το άρθρο 41Β, για την
οργανωµένη προσέλευση και αποχώρησή τους σε αθλη-

τικές εκδηλώσεις στις οποίες διαγωνίζεται η οµάδα του
αθλητικού σωµατείου, της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α. που έχει
αναγνωρίσει τη λέσχη, µέλη της οποίας µετακινούνται
οργανωµένα σύµφωνα µε την παρούσα. Ως «οργανωµένη µετακίνηση» νοείται αυτή που τελείται οδικώς από µισθωµένα µέσα µεταφοράς, ιδίως τουριστικά λεωφορεία,
επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα µε οδηγό της υποπαρ. Η.2. της παρ. Η του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 (Α΄ 222), ή αεροπορικώς, ή ακτοπλοϊκώς
και γενικώς η καθ’ οιονδήποτε τρόπο οργάνωση ταυτόχρονης µετακίνησης µε περισσότερα µεταφορικά µέσα ιδιωτών, εφόσον η έκταση και η µορφή της µετακίνησης
αυτής προσιδιάζουν σε µαζική µετακίνηση φιλάθλων για
την παρακολούθηση αθλητικής εκδήλωσης της οµάδας
τους σε αντίπαλη έδρα. Για τις οργανωµένες µετακινήσεις της παρούσας, τα αθλητικά σωµατεία, οι Α.Α.Ε. ή τα
Τ.Α.Α. αντιστοίχως, ζητούν και λαµβάνουν από το αθλητικό σωµατείο, την Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α. της γηπεδούχου οµάδας, κατά παρέκκλιση του άρθρου 41Γ, συγκεκριµένο
αριθµό µη ονοµαστικών εισιτηρίων για την είσοδο των
φιλάθλων τους σε συγκεκριµένο τµήµα των κερκίδων
της αθλητικής εγκατάστασης που έχει προβλεφθεί ως
«κερκίδα φιλοξενουµένων φιλάθλων». Τα εισιτήρια αυτά
διατίθενται στους φιλάθλους που µετακινούνται οργανωµένα, βάσει ονοµαστικού καταλόγου που καταρτίζεται, µε έλεγχο και ευθύνη του αθλητικού σωµατείου, της
Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α.. Ο κατάλογος αυτός κοινοποιείται
στην αρµόδια αστυνοµική αρχή. Στις οργανωµένες µετακινήσεις δύνανται να συµµετέχουν µόνον φίλαθλοι που
είναι µέλη αναγνωρισµένων λεσχών του οικείου αθλητικού σωµατείου, της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α. και µόνον για να
παρακολουθήσουν αθλητικές εκδηλώσεις στις οποίες
διαγωνίζονται, ως φιλοξενούµενες, οµάδες του αθλητικού σωµατείου, της Α.Α.Ε. και του Τ.Α.Α. που έχει αναγνωρίσει τις συγκεκριµένες λέσχες. Σε οργανωµένη µετακίνηση, προκειµένου να παρακολουθήσουν αθλητική
εκδήλωση στην οποία αγωνίζεται η οµάδα σωµατείου,
Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., συµµετέχουν µόνο µέλη λέσχης φιλάθλων που έχει αναγνωριστεί αντιστοίχως από το αθλητικό σωµατείο, την Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α.. Αν κατά τη διάρκεια
οργανωµένης µετακίνησης λάβουν οπουδήποτε χώρα
παράνοµες πράξεις βίας κατά προσώπων ή πραγµάτων,
τότε οι διοικήσεις των αντίστοιχων αθλητικών σωµατείων, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., εκτός από την υποχρέωση του τετάρτου εδαφίου της παρ. 1, οφείλουν, σύµφωνα µε την
παρ. 20, να απαγορεύσουν στους υπαίτιους φιλάθλους
τους την είσοδο στις αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν ως έδρα τους, για χρονικό διάστηµα έξι (6)
µηνών, καθώς και τη συµµετοχή τους σε οργανωµένες
µετακινήσεις στο µέλλον για το ίδιο χρονικό διάστηµα.
Αν δεν καταστεί δυνατή η ταυτοποίηση των υπαίτιων φιλάθλων, οι διοικήσεις των αντίστοιχων αθλητικών σωµατείων, των Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., οφείλουν να απαγορεύσουν,
για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών, την είσοδο στις αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν ως έδρα
τους, σε όλα τα µέλη της λέσχης ή των λεσχών, τα οποία
έλαβαν µέρος στη συγκεκριµένη οργανωµένη µετακίνηση, καθώς και τη συµµετοχή τους σε οργανωµένες µετακινήσεις στο µέλλον, για το ίδιο χρονικό διάστηµα. Σε
περίπτωση υποτροπής, τα παραπάνω χρονικά διαστήµατα απαγόρευσης διπλασιάζονται σε δώδεκα (12) µήνες.
Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής, ισχύουν τα εξής ως
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προς: αα) τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπαίτιοι πράξεων βίας κατά προσώπων και πραγµάτων, οι ανωτέρω απαγορεύσεις είναι ισόβιες, αβ) τις λέσχες φιλάθλων, εφόσον τα υπαίτια µέλη τους δεν είναι δυνατόν να ταυτοποιηθούν για τρίτη συνεχόµενη φορά (δεύτερη υποτροπή), απαγορεύεται για τρία (3) έτη, σύµφωνα µε την παρ.
20, σε όλα τα µέλη της λέσχης τα οποία συµµετείχαν
στις τρεις (3) οργανωµένες µετακινήσεις κατά τη διάρκεια των οποίων έλαβαν χώρα πράξεις βίας κατά προσώπων ή πραγµάτων, η είσοδος στις αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιµοποιεί ως έδρα του το οικείο αθλητικό
σωµατείο, το Τ.Α.Α. ή η Α.Α.Ε., καθώς και η συµµετοχή
σε οργανωµένες µετακινήσεις για το ίδιο χρονικό διάστηµα, ενώ παραλλήλως η λέσχη διαλύεται σύµφωνα µε
την παρ. 9 του άρθρου 41Β, κατόπιν αιτήµατος του οικείου αθλητικού σωµατείου, του Τ.Α.Α., της Α.Α.Ε. ή της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.), προς το αρµόδιο
δικαστήριο. Η αίτηση του αθλητικού σωµατείου, του
Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. για τη διάλυση της λέσχης, υποβάλλεται στο αρµόδιο δικαστήριο το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα που έλαβαν χώρα οι
πράξεις βίας στο πλαίσιο της οργανωµένης µετακίνησης, εάν δεν έχουν ταυτοποιηθεί οι υπαίτιοι των πράξεων αυτών. Αν πρόκειται για µέλη λέσχης αναγνωρισµένης από Α.Α.Ε. οι ανωτέρω αποφάσεις περί απαγόρευσης εισόδου στις αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιµοποιεί ως έδρα της, καταχωρίζονται αµελλητί και µε ευθύνη της στην κεντρική βάση δεδοµένων της παρ. 6 του
άρθρου 41Γ. Αν η διοίκηση του αθλητικού σωµατείου,
της Α.Α.Ε ή του Τ.Α.Α δεν συµµορφωθεί µε τις παραπάνω υποχρεώσεις, επιβάλλεται, στο σωµατείο, την Α.Α.Ε.
ή το Τ.Α.Α., κατόπιν προηγούµενης ακρόασής τους, πρόστιµο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) έως τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, µε αιτιολογηµένη απόφαση του
αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. Για την είσπραξη και την προσβολή της παραπάνω απόφασης επιβολής προστίµου εφαρµόζονται αναλόγως οι παρ. 6 και 7 του άρθρου 1 του ν. 4326/2015 (Α΄
49). Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη της
Δ.Ε.Α.Β και ΕΛ.ΑΣ., εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι διαφύλαξης της δηµόσιας τάξης, δύναται να απαγορεύεται
η οργανωµένη µετακίνηση φιλάθλων.
Κατά τις οργανωµένες µετακινήσεις, το οικείο αθλητικό σωµατείο, η Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α., για τα µέλη λέσχης
φιλάθλων που έχει αναγνωρίσει, διαθέτει το αναγκαίο
προσωπικό ασφαλείας, το οποίο δύναται να επιβαίνει
στο ως άνω µέσο µεταφοράς για τη συνοδεία των φιλάθλων ή να συνοδεύει αυτούς, επιβαίνον σε άλλο µεταφορικό µέσο εγγύς αυτών. Αν η µετακίνηση γίνεται οδικώς µε µέσα µεταφοράς, µε ευθύνη του αντίστοιχου αθλητικού σωµατείου, της Α.Α.Ε ή του Τ.Α.Α., επιβαίνει σε
κάθε τουριστικό λεωφορείο ή επιβατηγό ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο µε οδηγό της υποπαρ. Η.2. της παρ. Η
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 ένα (1) µέλος λέσχης που είναι επικεφαλής για το συγκεκριµένο µεταφορικό µέσο. Ο φορέας εκµετάλλευσης µέσου µεταφοράς
υποχρεούται να αρνείται τη χρήση του για τον ανωτέρω
σκοπό, εφόσον δεν συντρέχουν οι ως άνω προϋποθέσεις.
β. Η διενέργεια οργανωµένης µετακίνησης οπαδών από µη δικαιούµενους προς τούτο ή η παραβίαση της απα-

γόρευσης οργανωµένης µετακίνησης επισύρει για τον
διοργανωτή της µετακίνησης, τον ιδιοκτήτη, τον µισθωτή και τον οδηγό του µεταφορικού µέσου, εφόσον γνώριζαν ότι το διαθέτουν για παρανόµως οργανωθείσα µετακίνηση, ποινή φυλάκισης µέχρι τριών (3) ετών και χρηµατική ποινή. Αν η συντελεσθείσα παράνοµη µετακίνηση
έχει ως συνέπεια τη δηµιουργία σοβαρών επεισοδίων ή
άλλων πράξεων βίας που τιµωρούνται µε το άρθρο 41ΣΤ
του παρόντος, ο διοργανωτής της µετακίνησης και ο ιδιοκτήτης του µεταφορικού µέσου τιµωρούνται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών. Οι εν γνώσει τους µετέχοντες σε παράνοµα οργανωµένη µετακίνηση οπαδών
τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης µέχρι ενός (1) έτους
και χρηµατική ποινή. Σε περίπτωση υποτροπής ή εάν κατά τη µετακίνηση βρέθηκαν όπλα, εύφλεκτες ύλες, εκρηκτικά, ναρκωτικές ουσίες και γενικώς αντικείµενα που
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη διατάραξη της οµαλής διεξαγωγής αθλητικής εκδήλωσης, η ποινή που επιβάλλεται στους κατέχοντες αυτά για τις ανωτέρω πράξεις δεν µετατρέπεται σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, δεν αναστέλλεται η εκτέλεσή της κατ’ άρθρο 99
επ. του Π.Κ. και δεν συγχωνεύεται µε ποινές που επιβάλλονται για άλλες πράξεις.
γ. Ανεξαρτήτως της ποινής της περ. β), στον ιδιοκτήτη
του µέσου µεταφοράς επιβάλλεται, µε απόφαση του οικείου περιφερειάρχη, διοικητικό πρόστιµο από πενήντα
χιλιάδες (50.000) έως ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ
και αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας για έξι (6) µήνες.
10. Σε κάθε αθλητική οµοσπονδία οµαδικών αθληµάτων και επαγγελµατικό σύνδεσµο, µέλος αυτής, συστήνεται Γραφείο Ασφαλείας Γηπέδων, ο υπεύθυνος του οποίου έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α. Μεριµνά για την εφαρµογή των λαµβανόµενων, από
τα αρµόδια όργανα, µέτρων για την τήρηση της ευταξίας, κατά τις αθλητικές συναντήσεις δικαιοδοσίας της
οµοσπονδίας ή του επαγγελµατικού συνδέσµου, αντίστοιχα, εντός και εκτός των γηπέδων.
β. Παρακολουθεί την ακριβή τήρηση της νοµοθεσίας από τους αθλητικούς φορείς και ιδίως, των µέτρων που
προβλέπονται στο παρόν. Σε περίπτωση δε διαπίστωσης
παραβάσεων, συντάσσει έκθεση, η οποία περιέχει τα
πραγµατικά περιστατικά της παράβασης και τη διαβιβάζει στα αρµόδια όργανα, για την επιβολή των προβλεπόµενων ποινικών, διοικητικών ή πειθαρχικών κυρώσεων
σε βάρος των υπαιτίων,
γ. Συµµετέχει, υποχρεωτικά, σε συσκέψεις που, εν όψει αθλητικών συναντήσεων, συγκαλούνται από την αρµόδια αστυνοµική αρχή ή τα λοιπά αρµόδια όργανα, προκειµένου να αντιµετωπισθούν θέµατα που σχετίζονται
µε την αντιµετώπιση της βίας στη συγκεκριµένη αθλητική συνάντηση, προτείνοντας τα, κατά την κρίση του, ειδικότερα πρόσθετα µέτρα αστυνόµευσης των εκδηλώσεων αυτών.
δ. Συνεργάζεται µε τους υπευθύνους ασφαλείας αγώνων των αθλητικών οργανώσεων της παρ. 4.
21. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη και του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, προσδιορίζονται τα µέσα µεταφοράς για τα οποία ισχύει η υποχρέωση της περ.
α) της παρ. 8, καθορίζονται το ελάχιστο περιεχόµενο
µιας τέτοιας σύµβασης, οι αναγκαίες εγγυήσεις για τη
µη φθορά του µέσου και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα.»
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Άρθρο 14
Aδικήµατα βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις ή
αθλητικό υπόβαθρο - Τροποποίηση τίτλου και των
παρ. 3, 4, 4Α, 6, 7, 9 και 10 του άρθρου 41ΣΤ
του ν. 2725/1999
Στο άρθρο 41ΣΤ του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) τροποποιούνται ο τίτλος και οι παρ. 3, 4, 4Α, 7 και 9, αντικαθίστανται οι παρ. 6 και 10 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 41ΣΤ
Aδικήµατα βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις ή
αθλητικό υπόβαθρο - Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Με φυλάκιση µέχρι δύο (2) ετών και χρηµατική ποινή, εκτός εάν η πράξη τιµωρείται βαρύτερα σύµφωνα µε
άλλη διάταξη, τιµωρείται όποιος εκ προθέσεως µέσα σε
αθλητικές εγκαταστάσεις ή στον αµέσως περιβάλλοντα
χώρο τους ή στις βοηθητικές εγκαταστάσεις ή στους χώρους προσέλευσης και στάθµευσης, κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης:
α) ρίχνει προς τον αγωνιστικό χώρο ή εναντίον άλλου
οποιοδήποτε αντικείµενο, που µπορεί να προκαλέσει έστω και ελαφρά σωµατική βλάβη,
β) βιαιοπραγεί κατά άλλου, ανεξάρτητα εάν από τη βιαιοπραγία επήλθε σωµατική βλάβη, ή εκτοξεύει απειλές
κατά προσώπου, το οποίο σύµφωνα µε τους κανονισµούς της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας αναγράφεται
στο φύλλο αγώνα,
γ) κατέχει ή χρησιµοποιεί αντικείµενα που µπορούν να
προκαλέσουν σωµατικές βλάβες,
δ) κατέχει ή χρησιµοποιεί βεγγαλικά, καπνογόνα, κροτίδες και γενικά εύφλεκτες ύλες.
2. Με φυλάκιση µέχρι ενός (1) έτους και χρηµατική
ποινή, εκτός εάν η πράξη τιµωρείται βαρύτερα σύµφωνα
µε άλλη διάταξη, τιµωρείται όποιος:
α) χωρίς δικαίωµα από τον νόµο ή τους κανονισµούς
της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας ή υπερβαίνοντας το
δικαίωµά του αυτό, εισέρχεται µε σκοπό τη διατάραξη
της οµαλής διεξαγωγής του αγώνα ή την πρόκληση επεισοδίων, κατά τη διάρκεια αθλητικής συνάντησης ή αµέσως πριν από την έναρξη ή αµέσως µετά τη λήξη της,
στον αγωνιστικό χώρο ή στον χώρο των αποδυτηρίων
των αθλητών και των διαιτητών ή στους διαδρόµους που
συνδέουν τους ανωτέρω χώρους,
β) τελεί κάποια από τις πράξεις της προηγούµενης παραγράφου µε αφορµή µία αθλητική εκδήλωση πριν από
την έναρξη ή µετά τη λήξη της ή µακριά από τον χώρο
που προορίζεται για την εκδήλωση αυτήν,
γ) απευθύνει ατοµικά ή ως µέλος οµάδας σε τρίτους
εκφράσεις που προσβάλλουν την εθνική ταυτότητα των
προσώπων αυτών ή είναι ρατσιστικού περιεχοµένου ή
προσβάλλει τον εθνικό ύµνο, τα ολυµπιακά σύµβολα ή
τους ολυµπιακούς αγώνες.
3. Αν οι πράξεις των παρ. 1 και 2 τελέστηκαν υπό περιστάσεις που µαρτυρούν ότι ο δράστης είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος για την οµαλή τέλεση των αθλητικών εκδηλώσεων, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης µέχρι τριών (3) ετών, εκτός εάν η πράξη τιµωρείται βαρύτερα σύµφωνα
µε άλλη διάταξη. Για την εφαρµογή του παρόντος, ιδιαίτερα επικίνδυνος χαρακτηρίζεται ιδίως ο δράστης που αποδεικνύεται ότι έχει τελέσει στο παρελθόν αδικήµατα

βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις ή µε αφορµή αντιπαλότητα µεταξύ οπαδών αθλητικών οµάδων ή συµµετέχει στην τέλεση των πράξεων έχοντας αρχηγικό ρόλο ή ενήργησε βάσει οργανωµένου εγκληµατικού σχεδίου ή προξένησε σηµαντικής έκτασης φθορές ή βλάβες
σε έννοµα αγαθά τρίτων.
4. Η τέλεση των εγκληµάτων της διέγερσης σε ανυπακοή (183 Π.Κ.), της διέγερσης σε διάπραξη εγκληµάτων,
βιαιοπραγίες ή διχόνοια (184 Π.Κ.), της διατάραξης της
κοινής ειρήνης (189 Π.Κ.), της απειλής διάπραξης εγκληµάτων (190 Π.Κ.), της παρακώλυσης συγκοινωνιών (292
Π.Κ.), της σωµατικής βλάβης (308 Π.Κ.), της επικίνδυνης
σωµατικής βλάβης (άρθρο 309 Π.Κ.), της βαριάς σωµατικής βλάβης (άρθρο 310 παρ. 1 εδάφιο πρώτο Π.Κ.) της
συµπλοκής (313 Π.Κ.), της παράνοµης βίας (άρθρο 330
Π.Κ.), της απειλής (333 Π.Κ.), της διατάραξης οικιακής
ειρήνης (334 Π.Κ.), της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (337 Π.Κ.), της προσβολής γενετήσιας ευπρέπειας
(άρθρο 353 Π.Κ.), της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας (378
Π.Κ.) και της εκβίασης (385 Π.Κ.), υπό τις προϋποθέσεις
των παρ. 1 και 2, θεωρείται ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση και η επιβαλλόµενη ποινή µπορεί να ξεπεράσει το
ανώτατο όριο που προβλέπεται για αυτά στον Ποινικό
Κώδικα και να φτάσει στο ανώτατο όριο του είδους της
ποινής.
4Α. Συνιστούν επιβαρυντικές περιπτώσεις και η επιβαλλόµενη ποινή µπορεί να ξεπεράσει το ανώτατο όριο
που προβλέπεται στις παρ. 1 και 2 ή στον Π.Κ. και να
φθάσει στο ανώτατο όριο του είδους της ποινής: α) το ότι ο δράστης κατά την τέλεση των πιο πάνω πράξεων
χρησιµοποίησε όπλο ή κάθε άλλου είδους µέσο, ικανό
και πρόσφορο να προκαλέσει κίνδυνο για τη ζωή και τη
σωµατική ακεραιότητα τρίτων, β) το ότι από τη βαρύτητα
της πράξης, τη βιαιότητα κατά την τέλεσή της, τις περιστάσεις αυξηµένης επικινδυνότητας για τη ζωή ή τη σωµατική ακεραιότητα προσώπων, τα αίτια που ώθησαν τον
δράστη σε αυτήν και τη σοβαρή διασάλευση της δηµόσιας τάξης, προκύπτει αντικοινωνικότητα αυτού και σταθερή ροπή του σε διάπραξη νέων εγκληµάτων στο µέλλον, γ) το ότι ο δράστης εκδήλωσε ρατσιστική συµπεριφορά, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 82Α Π.Κ..
5. Όποιος παροτρύνει, υποκινεί, ενθαρρύνει ή διευκολύνει µε οποιονδήποτε τρόπο και ιδίως, δηµόσια ή δια
του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου ή του διαδικτύου µεµονωµένα άτοµα ή οργανωµένες οµάδες προσώπων για
να διαπράξουν αδικήµατα του παρόντος άρθρου τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών.
6. Στις περιπτώσεις των αξιόποινων πράξεων του παρόντος άρθρου, απαγορεύεται η οποιαδήποτε µετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής, σε παροχή
κοινωφελούς εργασίας, καθώς και η αναστολή εκτέλεσης αυτής σύµφωνα µε τα άρθρα 99 επ. Π.Κ..
Κατ’ εξαίρεση το δικαστήριο µε την απόφασή του δύναται να διατάξει την αναστολή της εκτέλεσης της επιβληθείσας ποινής, αν κρίνει, µε βάση ειδικά στοιχεία τα
οποία µνηµονεύονται στην αιτιολογία της απόφασης, ότι
η εκτέλεσή της δεν είναι απολύτως αναγκαία για να αποτρέψει τον δράστη από την τέλεση νέων αξιόποινων
πράξεων στο µέλλον, συνεκτιµώντας τα στοιχεία της
προσωπικότητάς του και την όλως περιστασιακή δράση
του.
7 α) Σε περίπτωση καταδίκης για πράξεις που προβλέπονται στο παρόν, το δικαστήριο επιβάλλει υποχρεωτικά
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και για χρονικό διάστηµα δύο (2) έως πέντε (5) ετών
στον δράστη απαγόρευση προσέλευσης και παρακολούθησης όλων των αθλητικών εκδηλώσεων, αδιακρίτως αθλήµατος, ακόµη και εκείνων που διεξάγονται εκτός της
Ελληνικής Επικράτειας, στις οποίες µετέχει οµάδα, σε αγώνα της οποίας ή µε αφορµή αγώνα της οποίας τελέσθηκε η αξιόποινη πράξη. Το δικαστήριο µπορεί, επίσης,
να απαγορεύσει την προσέλευση και παρακολούθηση
και οποιασδήποτε άλλης αθλητικής εκδήλωσης, αν, από
τις περιστάσεις και µε βάση την προσωπικότητα του δράστη, κρίνει ότι αυτός είναι επικίνδυνος για την οµαλή τέλεση των αθλητικών εκδηλώσεων. Για την εκτέλεση της
παρεπόµενης ποινής το δικαστήριο διατάσσει τον δράστη να εµφανίζεται στο αστυνοµικό τµήµα του τόπου κατοικίας του ή διαµονής του πριν από την έναρξη της αθλητικής συνάντησης και να παραµένει σε αυτό ή σε χώρο άµεσης εποπτείας της αστυνοµικής αρχής, δύο ώρες
πριν από την έναρξη της έως δύο ώρες µετά από τη λήξη
της. Το δικαστήριο µετά από αίτηµα του καταδικασθέντος προσδιορίζει στην απόφασή του το άθληµα και τις
αθλητικές συναντήσεις για τις οποίες εφαρµόζεται η ως
άνω παρεπόµενη ποινή.
β) Εάν ο δράστης κάποιας πράξης από τις αναφερόµενες στο παρόν είναι ανήλικος, επιβάλλεται ως αναµορφωτικό µέτρο η προβλεπόµενη στην περ. α) απαγόρευση
προσέλευσης και παρακολούθησης αθλητικών εκδηλώσεων µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται.
Εάν ο ανήλικος είναι κάτω των δεκαέξι (16) ετών, επιβάλλεται ως αναµορφωτικό µέτρο, η ανάθεση της υπεύθυνης επιµέλειας του ανηλίκου στους γονείς, τους επιτρόπους ή τους κηδεµόνες του.
γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και
Προστασίας του Πολίτη και του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την εκτέλεση της ως άνω παρεπόµενης ποινής ή του ως άνω
αναµορφωτικού µέτρου.
8.α) Τα αδικήµατα του παρόντος άρθρου διώκονται αυτεπαγγέλτως. Καθ’ ύλην αρµόδιο δικαστήριο είναι το Τριµελές Πληµµελειοδικείο του τόπου τέλεσής τους. Για
την εκδίκαση των αδικηµάτων του παρόντος άρθρου εφαρµόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία των άρθρων 418
επ. Κ.Π.Δ.. Σε κάθε περίπτωση τα αδικήµατα του παρόντος άρθρου εκδικάζονται εντός τριάντα (30) ηµερών.
β) Η προθεσµία για την άσκηση έφεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης και η άσκηση εφέσεως δεν αναστέλλουν την εκτέλεσή τους. Η παρεπόµενη ποινή, που
επιβλήθηκε κατά την παρ. 7, ουδέποτε αναστέλλεται.
γ) Ο εισαγγελέας, µε διάταξη που εκδίδει πριν από την
παραγγελία για την απόλυση του κατηγορουµένου, εντέλλεται προς την αστυνοµική αρχή του τόπου κατοικίας ή διαµονής του την εκτέλεση της παρεπόµενης ποινής, µνηµονεύοντας τη διάρκειά της ή, εάν έχει ήδη εκτιθεί τµήµα της, το υπόλοιπό της. Ο κατηγορούµενος
πριν απολυθεί λαµβάνει γνώση του περιεχοµένου της
διάταξης.
9. Η διαδικασία των άρθρων 275 και 417 Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας (Κ.Π.Δ.) δεν εφαρµόζεται για πληµµελήµατα, αν η πράξη στρέφεται κατά της τιµής ή αφορά εντελώς ελαφρά ή ασήµαντη σωµατική κάκωση ή βλάβη
της υγείας και φέρεται ότι διαπράχθηκε από διαιτητή οποιουδήποτε αθλήµατος ή βοηθό του κατά την εκτέλεση
των σχετικών µε τον αγώνα καθηκόντων τους, ή από αθλητή κατά τη συµµετοχή του σε αθλητική συνάντηση.

10. Με τις ποινές της παρ. 1, εκτός εάν τιµωρείται βαρύτερα σύµφωνα µε άλλη διάταξη, τιµωρείται όποιος, σε
τόπο και σε χρόνο που δεν συνδέονται µε συγκεκριµένη
αθλητική εκδήλωση, έχοντας σαφή αθλητική αναφορά
και αθλητικό υπόβαθρο που ανάγεται σε αντιπαλότητα
µεταξύ οπαδών αθλητικών οµάδων: α) κατέχει ή χρησιµοποιεί αντικείµενα που µπορούν να προκαλέσουν σωµατικές βλάβες, και β) κατέχει ή χρησιµοποιεί βεγγαλικά, καπνογόνα, κροτίδες και γενικά εύφλεκτες ύλες. Με
τις ποινές της παρ. 2, εκτός εάν τιµωρείται βαρύτερα
σύµφωνα µε άλλη διάταξη, τιµωρείται όποιος, σε τόπο
και σε χρόνο που δεν συνδέονται µε συγκεκριµένη αθλητική εκδήλωση, έχοντας σαφή αθλητική αναφορά και αθλητικό υπόβαθρο που ανάγεται σε αντιπαλότητα µεταξύ οπαδών αθλητικών οµάδων, απευθύνει ατοµικά ή ως
µέλος οµάδας σε τρίτους, εκφράσεις που προσβάλλουν
την εθνική ταυτότητα των προσώπων αυτών ή είναι ρατσιστικού περιεχοµένου ή προσβάλλει τον εθνικό ύµνο,
τα ολυµπιακά σύµβολα ή τους ολυµπιακούς αγώνες. Η
παρ. 3 εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις των πρώτου και
δεύτερου εδαφίων της παρούσας. Η παρ. 4 εφαρµόζεται
και όταν τα περιγραφόµενα σε αυτήν εγκλήµατα, έχοντας σαφή αθλητική αναφορά και αθλητικό υπόβαθρο
που ανάγεται σε αντιπαλότητα µεταξύ οπαδών αθλητικών οµάδων, τελούνται σε τόπο και σε χρόνο που δεν
συνδέονται µε συγκεκριµένη αθλητική εκδήλωση. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εφαρµόζονται οι παρ. 4Α,
6, 7 και 8.»
Άρθρο 15
Περιοριστικοί όροι σε βάρος κατηγορουµένων για
αδικήµατα αθλητικής βίας - Τροποποίηση τίτλου
και παρ. 1 και 6 του άρθρου 41Η του ν. 2725/1999
Στο άρθρο 41Η του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), τροποποιούνται ο τίτλος και οι παρ. 1 και 6 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 41Η
Περιοριστικοί όροι σε βάρος κατηγορουµένων για
αδικήµατα αθλητικής βίας - Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Κατά την άσκηση της ποινικής δίωξης και όσο διαρκεί η προδικασία, αν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής του κατηγορουµένου για κάποιο από τα αδικήµατα
αθλητικής βίας που προβλέπονται στον παρόντα, ο κατά
τόπο αρµόδιος εισαγγελέας πληµµελειοδικών µε διάταξή του επιβάλλει υποχρεωτικά στον κατηγορούµενο έναν ή περισσότερους περιοριστικούς όρους, προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος διάπραξης νέων αδικηµάτων.
2. Περιοριστικοί όροι που επιβάλλονται, σύµφωνα µε
την παρ. 1, είναι ιδίως:
(α) η απαγόρευση εισόδου σε µία ή περισσότερες αθλητικές εγκαταστάσεις, ενός ή περισσότερων αθληµάτων, κατά τη διάρκεια προπονήσεων ή και αγώνων,
(β) η απαγόρευση εισόδου σε αθλητικές εγκαταστάσεις στις οποίες προπονείται ή αγωνίζεται συγκεκριµένη
οµάδα αθλητικού σωµατείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.,
(γ) η υποχρέωση εµφάνισης του κατηγορουµένου στο
αστυνοµικό τµήµα του τόπου κατοικίας του µέχρι και δύο
(2) ώρες πριν από την έναρξη αγώνων στους οποίες συµµετέχει συγκεκριµένη οµάδα αθλητικού σωµατείου,
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Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και η παραµονή του εκεί µέχρι και δύο (2)
ώρες µετά τη λήξη τους.
3. Η εισαγγελική διάταξη της παρ. 1 κοινοποιείται στον
κατηγορούµενο, στην αρµόδια αστυνοµική αρχή και
στους κατά περίπτωση ενδιαφερόµενους, αθλητική οµοσπονδία, διοργανώτρια των αγώνων αρχή, αθλητικό σωµατείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., για να λάβουν γνώση και να µεριµνήσουν για την εκτέλεσή της. Η ισχύς των περιοριστικών όρων αρχίζει από την κοινοποίηση στον κατηγορούµενο της διάταξης της παρ. 1 και παύει αυτοδικαίως µε
την άρση ή αντικατάστασή τους σύµφωνα µε τις παρ. 4
και 5 ή µε την περάτωση της ποινικής δίκης κατά το άρθρο 370 ΚΠΔ.
4. Ο κατηγορούµενος µπορεί να προσφύγει στο συµβούλιο πληµµελειοδικών κατά της διάταξης του εισαγγελέα που του έχει επιβάλει περιοριστικούς όρους, µέσα
σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την επίδοση της διάταξης σε αυτόν. Για την προσφυγή συντάσσεται έκθεση από τον γραµµατέα της εισαγγελίας
που εξέδωσε την προσβαλλόµενη διάταξη. Ο προσφεύγων υποχρεούται να καταθέσει παράβολο υπέρ του Δηµοσίου ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, το οποίο
επισυνάπτεται στην έκθεση που συντάσσει ο πιο πάνω
γραµµατέας. Αν δεν κατατεθεί το παράβολο, η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η προσφυγή διαβιβάζεται στον εισαγγελέα πληµµελειοδικών και εισάγεται
από αυτόν, χωρίς χρονοτριβή, µαζί µε την πρότασή του
στο συµβούλιο, το οποίο και αποφασίζει αµετάκλητα. Η
προσφυγή και η προθεσµία για την άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της διάταξης του εισαγγελέα.
Αν η προσφυγή γίνει δεκτή διατάσσεται η επιστροφή του
παραβόλου σε εκείνον που το κατέθεσε, άλλως, αν η
προσφυγή απορριφθεί, διατάσσεται η εισαγωγή του στο
δηµόσιο ταµείο.
5. Μέχρι την περάτωση της ποινικής δίκης κατά το άρθρο 370 ΚΠΔ, ο κατηγορούµενος σε βάρος του οποίου έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι σύµφωνα µε το παρόν,
έχει δικαίωµα να υποβάλει αίτηση για την άρση των όρων αυτών ή την αντικατάστασή τους µε άλλους, στην
οποία πρέπει να αναφέρει µε σαφήνεια και πληρότητα
τους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται η άρση ή αντικατάσταση. Η αίτηση υποβάλλεται στον εισαγγελέα
πληµµελειοδικών που διέταξε τους περιοριστικούς όρους µέχρι την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο,
µε κλητήριο θέσπισµα ή απευθείας κλήση, και µετά από
την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο, στο ποινικό δικαστήριο στο οποίο εισήχθη. Επί ποινή απαραδέκτου, ο κατηγορούµενος οφείλει να καταθέσει παράβολο υπέρ του Δηµοσίου ύψους διακοσίων πενήντα (250)
ευρώ, το οποίο επισυνάπτεται στη σχετική αίτηση. Η υποβολή της αίτησης δεν αναστέλλει την εκτέλεση των
περιοριστικών όρων. Ο αρµόδιος εισαγγελέας πληµµελειοδικών ή το αρµόδιο ποινικό δικαστήριο αποφαίνονται αµετάκλητα. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, διατάσσεται η
επιστροφή του παραβόλου σε εκείνον που το κατέθεσε,
άλλως, αν η αίτηση απορριφθεί, διατάσσεται η εισαγωγή
του στο δηµόσιο ταµείο.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Δικαιοσύνης, µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος των
παραβόλων των παρ. 4 και 5.
7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται
και για ανήλικο κατηγορούµενο που έχει συµπληρώσει

το δέκατο πέµπτο (15ο) έτος της ηλικίας του. Στην περίπτωση αυτή η εισαγγελική διάταξη της παρ. 1 κοινοποιείται και στους ασκούντες την επιµέλεια του ανηλίκου
γονείς ή επιτρόπους ή κηδεµόνες του.»
Άρθρο 16
Αντιµετώπιση ύποπτων χειραγώγησης αγώνων Αντικατάσταση του άρθρου 7 του ν. 4326/2015
Στο άρθρο 7 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49), τροποποιείται η
παρ. 1, αντικαθίστανται οι παρ. 2 και 3, προστίθενται
παρ. 4 και 5 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 7
Αντιµετώπιση ύποπτων χειραγώγησης αγώνων Στοιχηµατισµός
1. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία (Ε.Π.Ο.) υποχρεούται να διαβιβάζει αµελλητί στον αρµόδιο για τον
αθλητισµό Υπουργό, στον Πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων και στην
Εθνική Πλατφόρµα Αθλητικής Ακεραιότητας (Ε.Π.ΑΘΛ.Α.), τις εκθέσεις που λαµβάνει από την Ευρωπαϊκή ή
την Παγκόσµια Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία ή τις συνεργαζόµενες µε αυτές εταιρείες ή άλλους φορείς, σχετικά
µε ύποπτους χειραγώγησης αγώνες ποδοσφαίρου. Αντιστοίχως, ο αρµόδιος για τον αθλητισµό Υπουργός και η
Ε.Π.ΑΘΛ.Α. διαβιβάζουν στην Ε.Π.Ο. τις εκθέσεις που
λαµβάνουν αναφορικά µε ύποπτους χειραγώγησης αγώνες ποδοσφαίρου.
2. Η Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), η Ελληνική Παραολυµπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.), καθώς και οι λοιπές αθλητικές οµοσπονδίες και φορείς αθληµάτων που
εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, διαβιβάζουν στην Ε.Π.ΑΘΛ.Α., κάθε έκθεση, στοιχείο ή πληροφορία, που περιέρχεται σε γνώση τους από
οποιαδήποτε πηγή, η οποία αφορά αθλητικά γεγονότα
που είναι ύποπτα χειραγώγησης.
3. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
(Ε.Ε.Ε.Π.) δύναται, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή
της, αφού λάβει υπόψη τις εκθέσεις, τα στοιχεία και τις
πληροφορίες, που έχουν περιέλθει σε γνώση της ΕΠ.ΑΘΛ.Α., να αποκλείει διοργανώσεις, αθλήµατα, αθλητικές
οµάδες, αθλητές, καθώς και τύπους στοιχηµάτων από τα
γεγονότα που προσφέρονται προς στοιχηµατισµό από
πρόσωπα που διοργανώνουν και διεξάγουν νόµιµα το
παίγνιο του στοιχήµατος στην ελληνική επικράτεια και
να θέτει όρια στοιχηµατισµού ανά γεγονός ή οµάδες γεγονότων, διοργανώτρια αρχή, άθληµα, αθλητική οµάδα,
αθλητή και τύπο στοιχήµατος.
4. Ο αρµόδιος για τον αθλητισµό Υπουργός, εφόσον
τέτοια στοιχεία, εκθέσεις ή πληροφορίες περιέλθουν σε
γνώση του πριν από τη διεξαγωγή του γεγονότος, µπορεί µε απόφασή του, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Ε.Π.ΑΘΛ.Α., να µεταθέτει την ώρα έναρξης
του γεγονότος, ή να αναβάλει τη διεξαγωγή του, σε ηµέρα και ώρα που προσδιορίζεται κατόπιν συνεννόησης
µε την αντίστοιχη διοργανώτρια αρχή και τους διαγωνιζοµένους, κοινοποιώντας την απόφασή του στην
Ε.Ε.Ε.Π..
5. Η Ε.Ε.Ε.Π. προβαίνει για λογαριασµό της Ε.Π.ΑΘΛ.Α., τακτικά και µια (1) τουλάχιστον φορά ετησίως, σε
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εκτίµηση κινδύνου των αθληµάτων, οµάδων, αθλητών και
φορέων διοργάνωσης των αθλητικών γεγονότων που
προσφέρονται προς στοιχηµατισµό, καθώς και των τύπων στοιχηµάτων που προσφέρονται επί των γεγονότων
αυτών, συνεκτιµώντας, µεταξύ άλλων, τη φήµη και την
αξιοπιστία του φορέα διοργάνωσης των αθλητικών οµάδων, ή των αθλητών που συµµετέχουν στη διοργάνωση,
ή το γεγονός, τον χαρακτήρα του γεγονότος, τον όγκο
του στοιχηµατισµού ανά τύπο στοιχήµατος, το ιστορικό,
τον ρόλο και τον βαθµό εµπλοκής στο γεγονός, ή τη
διοργάνωση προσώπων που σχετίζονται µε φαινόµενα
χειραγώγησης αθλητικών γεγονότων ή διοργανώσεων,
βάσει της πληροφόρησης που η Ε.Π.ΑΘΛ.Α. διαθέτει ή
παρέχεται σε αυτήν, από τους φορείς των παρ. 1 και 2
και τις συνεργαζόµενες εταιρείες µε τους φορείς αυτούς.»
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Άρθρο 17
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος µέρους είναι η οργανωµένη αναδιάρθρωση των επαγγελµατικών κατηγοριών ποδοσφαίρου µε στόχο τη βιωσιµότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Άρθρο 18
Αντικείµενο
Αντικείµενο του παρόντος µέρους αποτελεί η θέσπιση
δύο (2) επαγγελµατικών πρωταθληµάτων ποδοσφαίρου,
(α) του επαγγελµατικού πρωταθλήµατος της Α1 Εθνικής
Κατηγορίας ανδρών (Super League 1) και (β) του επαγγελµατικού πρωταθλήµατος της Α2 Εθνικής Κατηγορίας
ανδρών (Super League 2) και η κατάργηση του επαγγελµατικού πρωταθλήµατος της Β΄ Εθνικής κατηγορίας ανδρών (Football League).

2. Στα πρωταθλήµατα επαγγελµατικού ποδοσφαίρου
συµµετέχουν αποκλειστικά οµάδες ποδοσφαιρικών ανωνύµων εταιρειών (Π.Α.Ε.) που αποτελούνται από επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές κατά την έννοια της παρ. 2
του άρθρου 85. Για τις οµάδες που συµµετέχουν στο επαγγελµατικό πρωτάθληµα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας
ανδρών (Super League 2) τουλάχιστον το ήµισυ των δηλωθέντων σε κάθε φύλλο αγώνα ποδοσφαιριστών καθ’
όλη τη διάρκεια του πρωταθλήµατος πρέπει να πληρoί
τις προϋποθέσεις συµµετοχής σε ελληνική εθνική οµάδα
οποιασδήποτε ηλικιακής κατηγορίας.
3. Το πρωτάθληµα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας ανδρών,
το οποίο διοργανώνεται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία (Ε.Π.Ο.) έχει ερασιτεχνικό χαρακτήρα
και σε αυτό συµµετέχουν αποκλειστικά οµάδες ποδοσφαιρικών σωµατείων, αποτελούµενες από ερασιτέχνες
ποδοσφαιριστές. Κάθε σωµατείο, η οµάδα του οποίου ανέρχεται, κατά τους οικείους κανονισµούς, από τη Γ΄ Εθνική Κατηγορία ανδρών στην Α2 Εθνική Κατηγορία ανδρών για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 και εφεξής,
υποχρεούται να µετατραπεί σε Ποδοσφαιρική Ανώνυµη
Εταιρεία (Π.Α.Ε.) µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την επικύρωση του βαθµολογικού
πίνακα, άλλως αποβάλλεται κατ’ ανάλογη εφαρµογή της
παρ.2 του άρθρου 70.
4. Τα πρωταθλήµατα του παρόντος αναδιαρθρώνονται
µε κανονισµούς του άρθρου 101 Δ.
5. Από την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 συγχωνεύονται τα επαγγελµατικά πρωταθλήµατα της Α2 εθνικής
κατηγορίας ανδρών (Super League 2) και της Β΄ εθνικής
κατηγορίας ανδρών (Football League). Στο επαγγελµατικό πρωτάθληµα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών
(Super League 2) της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022
συµµετέχουν και οι οµάδες των Π.Α.Ε., που σύµφωνα µε
τους οικείους κανονισµούς θα είχαν δικαίωµα συµµετοχής στο επαγγελµατικό πρωτάθληµα της Β΄ εθνικής κατηγορίας ανδρών (Football League), εφόσον πληρούν τις
προϋποθέσεις του άρθρου 109 και τους χορηγηθεί το πιστοποιητικό της παρ. 3 του άρθρου 77 Α΄.»

Άρθρο 19
Αναδιάρθρωση επαγγελµατικών κατηγοριών
ποδοσφαίρου - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 και
προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 108 του ν. 2725/1999

Άρθρο 20
Αύξηση ελάχιστου µετοχικού κεφαλαίου των Π.Α.Ε.
της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2) Τροποποίηση των παρ. 2 και 5 και κατάργηση
της παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 2725/1999

Στο άρθρο 108 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) καταργείται
η περ. γ) της παρ. 1, προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην
παρ. 2, τροποποιείται η παρ. 3, προστίθεται παρ. 5 και το
άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:

Στο άρθρο 109 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) τροποποιούνται ο τίτλος και οι παρ. 2 και 5, καταργείται η παρ. 3, αντικαθίσταται η παρ. 6 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 108
Επαγγελµατικό ποδόσφαιρο
1. Κάθε έτος διεξάγονται, ύστερα από προκήρυξη της
οικείας διοργανώτριας αρχής, τα ακόλουθα επαγγελµατικά πρωταθλήµατα ποδοσφαίρου:
(α) Το επαγγελµατικό πρωτάθληµα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1) και
(β) Το επαγγελµατικό πρωτάθληµα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2).

«Άρθρο 109
Ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο Π.Α.Ε.Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Το µετοχικό κεφάλαιο των Π.Α.Ε. που συµµετέχουν
στο πρωτάθληµα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών
(Super League 1) δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερο από
επτακόσιες χιλιάδες (700.000) ευρώ.
2. Το µετοχικό κεφάλαιο των Π.Α.Ε. που συµµετέχουν
στο πρωτάθληµα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών
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(Super League 2) δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερο από
τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) ευρώ.
3. [Καταργείται]
4. Το ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο των παραγράφων 1
έως 2 καταβάλλεται κατά τη σύσταση της Π.Α.Ε. ή µε
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 68 και 70.
5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού µπορούν να
αναπροσαρµόζονται τα κατώτερα όρια του µετοχικού κεφαλαίου των Π.Α.Ε. των παρ. 1 έως 2.
6. Π.Α.Ε. οι οποίες έχουν µετοχικό κεφάλαιο µικρότερο από το ελάχιστο ποσό, που απαιτείται για την επαγγελµατική κατηγορία στην οποία ανήκουν σύµφωνα µε
την παρ. 2, υποχρεούνται σε αύξηση του µετοχικού τους
κεφαλαίου τουλάχιστον µέχρι το ελάχιστο όριο που απαιτείται για την κατηγορία αυτή. Η ολοσχερής καταβολή του ποσού της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου
πρέπει να έχει πιστοποιηθεί το αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήµατος. Αν
παρέλθει άπρακτη η παραπάνω καταληκτική προθεσµία,
η οµάδα της ενδιαφερόµενης Π.Α.Ε. αποβάλλεται από
το πρωτάθληµα της κατηγορίας, στην οποία ανήκει, κατ’
ανάλογη εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 70.»
Άρθρο 21
Επαγγελµατικοί σύνδεσµοι ποδοσφαίρου Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 97
του ν. 2725/1999
Η παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121)
τροποποιείται και το άρθρο 97 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 97
Επαγγελµατικοί σύνδεσµοι ποδοσφαίρου
1. Η επαγγελµατική ένωση Α΄ Εθνικής Κατηγορίας
που ιδρύθηκε µε τη µορφή αστικού συνεταιρισµού υπό
την επωνυµία «Σούπερλιγκ Ελλάδα Συνεταιρισµός Περιορισµένης Ευθύνης» (Super League) σύµφωνα µε το
άρθρο 97Α του ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε µε
το άρθρο 3 του ν. 3479/2006 (Α΄ 152), παραµένει σε ισχύ
και λειτουργία, µετονοµάζεται σε «Σούπερλιγκ Ένα Ελλάδα Συνεταιρισµός Περιορισµένης Ευθύνης» (Super
League 1), και αποτελεί τον επαγγελµατικό, κατά το άρθρο 96, σύνδεσµο των Π.Α.Ε. οι οµάδες των οποίων συµµετέχουν, κατά τους οικείους κανονισµούς, στο εθνικό
πρωτάθληµα επαγγελµατικού ποδοσφαίρου της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1). Ο επαγγελµατικός σύνδεσµος Super League 1 διοργανώνει το επαγγελµατικό πρωτάθληµα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1) της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 108.
2. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύµων Εταιρειών
(Ε.Π.Α.Ε.) που ιδρύθηκε µε τον ν. 879/1979 (Α΄ 56), παρέµεινε σε ισχύ και λειτουργία µε την ίδια επωνυµία µε
το άρθρο 51 του ν. 1958/1991 (Α΄ 122), µετονοµάσθηκε
σε Ελληνικό Σύνδεσµο Ανωνύµων Ποδοσφαιρικών Εταιρειών (Ε.Σ.Α.Π.Ε.) µε το άρθρο 97 του ν. 2725/1999 στην
αρχική µορφή του, σε Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύµων
Εταιρειών (Ε.Π.Α.Ε.) µε το άρθρο 33 του ν. 3057/2002
(Α΄ 239) και σε Ένωση Επαγγελµατικού Ποδοσφαίρου

Β΄ και Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας µε το άρθρο 2 του
ν. 3479/2006 και σε «Ένωση Επαγγελµατικού Ποδοσφαίρου Α2 και Β΄ Εθνικής Κατηγορίας Super League 2 Football League» (Super League 2 - Football League) µε
το άρθρο έκτο του ν. 4612/2019 (Α΄ 77), παραµένει σε ισχύ και λειτουργία, µετονοµάζεται σε «Ένωση Επαγγελµατικού Ποδοσφαίρου Α2 Εθνικής Κατηγορίας Super
League 2» (Super League 2) και αποτελεί τον επαγγελµατικό, κατά το άρθρο 96, σύνδεσµο των Π.Α.Ε. οι οµάδες των οποίων συµµετέχουν, κατά τους οικείους κανονισµούς, στο εθνικό πρωτάθληµα επαγγελµατικού ποδοσφαίρου της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών. Ο επαγγελµατικός σύνδεσµος Super League 2 διοργανώνει το
επαγγελµατικό πρωτάθληµα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας
Ανδρών (Super League 2) της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 108.
3. Οι επαγγελµατικοί σύνδεσµοι των παρ. 1 και 2 αποτελούν τακτικά µέλη της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ποδοσφαίρου (Ε.Π.Ο.).
4. Τα κριτήρια, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις,
τα δικαιολογητικά και η εν γένει διαδικασία εγγραφής
των Π.Α.Ε. στον οικείο επαγγελµατικό σύνδεσµο καθορίζονται από το καταστατικό και τους κανονισµούς του οικείου συνδέσµου, οι οποίοι πρέπει να είναι σύµφωνοι µε
τους κανονισµούς της Ε.Π.Ο. και των διεθνών συνοµοσπονδιών ποδοσφαίρου.
5. Αποβάλλουν την ιδιότητα του µέλους του οικείου
συνδέσµου οι Π.Α.Ε. οι οποίες κατά τους οικείους κανονισµούς, ανέρχονται σε ανώτερη ή υποβιβάζονται σε κατώτερη κατηγορία επαγγελµατικού ή ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου ή παύουν για οποιονδήποτε λόγο να έχουν
δικαίωµα συµµετοχής στα πρωταθλήµατα αρµοδιότητας
του συνδέσµου αυτού.»
Άρθρο 22
Διαγραφή του όρου «Β΄ Εθνική Κατηγορία ανδρών
(Football League)» - Τροποποίηση των περ. β΄ και ιγ΄
της παρ. 1 του άρθρου 98 του ν. 2725/1999
Ο εισαγωγικός αριθµός 1. της παρ. 1 του άρθρου 98
του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) διαγράφεται, οι περ. β) και ιγ)
τροποποιούνται και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 98
Αρµοδιότητες των επαγγελµατικών
συνδέσµων ποδοσφαίρου
Στις αρµοδιότητες των επαγγελµατικών συνδέσµων
του άρθρου 97 ανήκουν:
α) Η διοίκηση και διαχείριση του επαγγελµατικού ποδοσφαίρου, µέσα στο πλαίσιο των νόµων του Κράτους
και του καταστατικού, των κανονισµών και των σκοπών
της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας (Ε.Π.Ο.).
β) Η οργάνωση και η διεξαγωγή των πρωταθληµάτων
του επαγγελµατικού ποδοσφαίρου των Α1 και Α2 Εθνικών Κατηγοριών αντίστοιχα, σύµφωνα µε τους κανονισµούς και τις αποφάσεις της Ε.Π.Ο. και των υπερκείµενων Διεθνών Συνοµοσπονδιών Ποδοσφαίρου και η επίλυση οποιουδήποτε ζητήµατος ανακύπτει από τη διεξαγωγή των αγώνων αυτών, εφόσον δεν υπάγεται στην αρµοδιότητα άλλου οργάνου.
γ) Ο καθορισµός των ειδικότερων όρων και κανόνων
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συµµετοχής των επαγγελµατικών οµάδων στο αντίστοιχο πρωτάθληµα και διεξαγωγής των αγώνων πρωταθληµάτων αρµοδιότητάς τους, περιλαµβανοµένων, υποχρεωτικά, και των κανόνων ειδικού πειθαρχικού δικαίου. Κατά την κατάρτιση του σχετικού Κανονισµού λαµβάνονται
υπόψη οι γενικοί όροι και κανόνες των κανονισµών πρωταθληµάτων της Ε.Π.Ο..
δ) Η τήρηση του Μητρώου των ποδοσφαιριστών, αρµοδιότητάς τους, παράλληλα µε την Ε.Π.Ο. και ο καθορισµός των γενικών όρων της σύµβασης παροχής υπηρεσιών αυτών, περιλαµβανοµένων και των οικονοµικών
σχέσεων αυτών µε τα Μέλη της Ένωσης, καθώς και η επίλυση των οικονοµικών διαφορών αυτών µε τους ποδοσφαιριστές και τους προπονητές τους.
ε) Η θέσπιση πειθαρχικών κανόνων και κανόνων διαχείρισης και λειτουργίας των µελών τους, καθώς και η εποπτεία και ο έλεγχος για την τήρηση των κανόνων αυτών.
στ) Η άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας υπό τους όρους του παρόντος και των οικείων καταστατικών και κανονισµών, καθώς και η έκδοση ειδικού κανονισµού δεοντολογίας των διοικητικών και τεχνικών στελεχών του επαγγελµατικού ποδοσφαίρου, αρµοδιότητάς τους.
ζ) Η διοίκηση, διαχείριση και εκµετάλλευση της περιουσίας των Ενώσεων, ιδίως δε η παραχώρηση δικαιωµάτων διαφηµιστικής εκµετάλλευσης και προβολής δραστηριοτήτων τους, που υπάγονται στην εκπλήρωση των
σκοπών τους, καθώς και η προστασία και προαγωγή κάθε
συλλογικού συµφέροντος (οικονοµικού, κοινωνικού, πολιτιστικού) των µελών τους, ιδίως δε η σύναψη, για λογαριασµό τους, συµφωνιών ραδιοτηλεοπτικών ή µε άλλο
τεχνικό µέσο µεταδόσεων αγώνων ή στιγµιοτύπων τους
και διαφηµιστικής εκµετάλλευσης του ονόµατος και της
εµφάνισης των ποδοσφαιριστών αρµοδιότητάς τους, µέσα στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας και
µε την επιφύλαξη ιδιαίτερα των διατάξεων, που διασφαλίζουν την ικανοποίηση των αναγκών ραδιοτηλεοπτικής
ενηµέρωσης του κοινού.
η) Η παροχή στα Μέλη τους οικονοµικής, τεχνικής, οργανωτικής, τεχνολογικής, ερευνητικής και επιστηµονικής υποστήριξης, για την αύξηση ή βελτίωση των προϊόντων του ποδοσφαίρου, καθώς και η διαχείριση των
προϊόντων αυτών.
θ) Η λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της βίας στα
γήπεδα και του ντόπινγκ.
ι) Η οργάνωση και διεξαγωγή τακτικών σεµιναρίων επιµόρφωσης των διοικητικών και τεχνικών στελεχών του
επαγγελµατικού ποδοσφαίρου, η ίδρυση κέντρων επαγγελµατικής κατάρτισης, καθώς και η συνεργασία µε τέτοια κέντρα, για τη µεταποδοσφαιρική επαγγελµατική
κατάρτιση των ποδοσφαιριστών, αρµοδιότητάς τους.
ια) Η ικανοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών στο χώρο του ποδοσφαίρου.
ιβ) Η αντιµετώπιση κάθε άλλου ζητήµατος, αναγκαίου
για την προαγωγή και ανάπτυξη του αθλήµατος αρµοδιότητάς τους, που δεν υπάγεται στην αρµοδιότητα άλλου
οργάνου, ιδίως δε η οργάνωση και λειτουργία από τους
συλλόγους -µέλη ακαδηµιών ποδοσφαίρου, καθώς και η
οργάνωση και διεξαγωγή αγωνιστικών εκδηλώσεων µεταξύ τους.
ιγ) Η αντιµετώπιση κάθε άλλου θέµατος, που ανατίθεται σε αυτές, από την Ε.Π.Ο. ή από ειδικές διατάξεις του
παρόντος ή κανονιστικών εν γένει πράξεων, ιδίως η κεντρική εµπορική εκµετάλλευση και διαχείριση των τηλε-

οπτικών δικαιωµάτων του πρωταθλήµατος της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2).»
Άρθρο 23
Κατάργηση κεντρικής εκµετάλλευσης τηλεοπτικών
δικαιωµάτων της Football League - Τροποποίηση της
περ. ζ) και κατάργηση της υποπερ. ββ) περ. ζ)
του άρθρου 100 του ν. 2725/1999
Η περ. ζ΄ του άρθρου 100 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121)
τροποποιείται και το άρθρο 100 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 100
Πόροι των επαγγελµατικών συνδέσµων ποδοσφαίρου
Πόροι των επαγγελµατικών συνδέσµων ποδοσφαίρου
είναι:
(α) οι πρόσοδοι από την περιουσία τους,
(β) οι κάθε είδους επιχορηγήσεις, χορηγίες, εισφορές,
δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες προς αυτούς,
(γ) ποσοστά από τα χρηµατικά πρόστιµα, το ύψος των
οποίων καθορίζει η Ε.Π.Ο., καθώς και από τα παράβολα
συµµετοχής των οµάδων των Π.Α.Ε. στα πρωταθλήµατα
που διοργανώνουν, το ύψος των οποίων καθορίζουν οι επαγγελµατικοί σύνδεσµοι,
(δ) ποσοστό από τις εισπράξεις των αγώνων των πρωταθληµάτων που διοργανώνουν, το ύψος του οποίου καθορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου τους,
(ε) τα έσοδα από τις εισπράξεις των αγώνων των αντιπροσωπευτικών οµάδων που συγκροτούν,
(στ) ειδικά ο επαγγελµατικός σύνδεσµος Super
League 1, ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) από τα έσοδα
των Π.Α.Ε. που συµµετέχουν στο πρωτάθληµα Super
League 1 από την εκµετάλλευση των δικαιωµάτων τους
σύµφωνα µε το άρθρο 84,
(ζ) ειδικά ο επαγγελµατικός σύνδεσµος Super League
2, ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) από τα έσοδα από
την κεντρική εκµετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωµάτων των Π.Α.Ε. που συµµετέχουν στο πρωτάθληµα Super League 2 και
(η) κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την εκπλήρωση των σκοπών
τους ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.»
Άρθρο 24
Κατάργηση αναφοράς στο πρωτάθληµα Football
League - Τροποποίηση της παρ. 3
του άρθρου 101 του ν. 2725/1999
Η παρ. 3 του άρθρου 101 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121)
τροποποιείται και το άρθρο 101 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 101
Όργανα επαγγελµατικών συνδέσµων ποδοσφαίρου
1. Σε κάθε επαγγελµατικό σύνδεσµο ποδοσφαίρου
λειτουργούν τα ακόλουθα όργανα:
(α) Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.),
(β) Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.),
(γ) πρωτοβάθµιο δικαιοδοτικό όργανο, σύµφωνα µε το
άρθρο 119, και
(δ) κάθε άλλο όργανο που καθορίζεται στο καταστατικό τους.
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2. Η γενική συνέλευση κάθε επαγγελµατικού συνδέσµου αποτελείται από έναν (1) εκπρόσωπο κάθε Π.Α.Ε. µέλους του συνδέσµου. Οι εκπρόσωποι των Π.Α.Ε. πρέπει να έχουν την ιδιότητα του Πρόεδρου ή του Αντιπρόεδρου του Δ.Σ. της Π.Α.Ε., την οποία εκπροσωπούν ή να
συµµετέχουν στο µετοχικό κεφάλαιό της µε ποσοστό
τουλάχιστον ίσο µε το δέκα τοις εκατό (10%).
3. Για συγκεκριµένα θέµατα που σχετίζονται αποκλειστικά µε τη διοργάνωση του πρωταθλήµατος Super
League 2, το καταστατικό του επαγγελµατικού συνδέσµου Super League 2 µπορεί να προβλέπει τη λήψη απόφασης αποκλειστικά από τους εκπροσώπους των Π.Α.Ε.
που συµµετέχουν στο πρωτάθληµα Super League 2.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόµου, τα όργανα των επαγγελµατικών συνδέσµων ποδοσφαίρου, οι αρµοδιότητές τους και κάθε θέµα σχετικό µε
τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τη θητεία, τη συµµετοχή
των µελών σε αυτά και τη λήψη αποφάσεων, την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία τους καθορίζονται µε
το καταστατικό του οικείου συνδέσµου, το οποίο πρέπει
να είναι σύµφωνο µε το καταστατικό και τους κανονισµούς της Ε.Π.Ο. και της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνοµοσπονδίας Ποδοσφαίρου.»
Άρθρο 25
Κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωµάτων Super
League 2 - Τροποποίηση των παρ. 1, 5 και 6
του άρθρου 84Α του ν. 2725/1999
1. Στο άρθρο 84Α του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) οι παρ. 1,
2, 5 και 6 τροποποιούνται και το άρθρο διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 84Α
Κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωµάτων
Super League 2
1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:
(α) Διοργανώτρια Αρχή είναι ο επαγγελµατικός σύνδεσµος Super League 2 της παρ. 2 του άρθρου 97.
(β) Πάροχοι υπηρεσιών µέσων µαζικής ενηµέρωσης
και επικοινωνίας είναι: αα) οι αδειοδοτηµένοι πάροχοι
τηλεοπτικού περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης, εθνικής εµβέλειας, ενηµερωτικού ή µη προγράµµατος, γενικής ή ειδικής στόχευσης,
συµπεριλαµβανοµένης και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σύµφωνα µε
τον ν. 4173/2013 (Α΄ 169), ββ) οι νόµιµα λειτουργούντες
πάροχοι τηλεοπτικών συνδροµητικών υπηρεσιών, γγ) οι
νόµιµα λειτουργούντες πάροχοι µη γραµµικών υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων (κατά παραγγελία πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων) που παρέχουν
υπηρεσίες για την παρακολούθηση προγραµµάτων
σε χρονική στιγµή που επιλέγει ο χρήστης, κατόπιν δικού του αιτήµατος, από κατάλογο προγραµµάτων που έχει καταρτίσει ο πάροχος υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας, σύµφωνα µε την περ. ια) της παρ. 1 του άρθρου 2
του ν. 4779/2021 (Α΄ 27).
(γ) Το οπτικοακουστικό περιεχόµενο κάθε αγώνα περιλαµβάνει όσα διαδραµατίζονται πέντε λεπτά πριν από
την προγραµµατισµένη ώρα έναρξης του αγώνα έως και
πέντε λεπτά µετά την ολοκλήρωσή του στον αγωνιστικό

χώρο, όπως αυτός ορίζεται στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισµό Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) της Ε.Π.Ο., καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο που είναι ορατός από
τον αγωνιστικό χώρο, συµπεριλαµβανοµένων των κερκίδων.
2. Οι Π.Α.Ε. που συµµετέχουν στο επαγγελµατικό
πρωτάθληµα ποδοσφαίρου Super League 2 εκχωρούν και
µεταβιβάζουν αυτοµάτως και αυτοδικαίως στη διοργανώτρια Αρχή, το αποκλειστικό δικαίωµα εµπορικής εκµετάλλευσης και διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωµάτων που κατέχουν σύµφωνα µε το άρθρο 84, µε σκοπό η
διοργανώτρια Αρχή:
(α) Να παραχωρεί, έναντι ανταλλάγµατος, σε παρόχους υπηρεσιών µέσων µαζικής ενηµέρωσης και επικοινωνίας της περ. β) της παρ. 1, αποκλειστικές ή µη, άδειες εγγραφής, απευθείας µετάδοσης, αναµετάδοσης ή
κατά παραγγελία µετάδοσης, σε όλη την Ελληνική Επικράτεια ή και στην αλλοδαπή, του οπτικοακουστικού περιεχοµένου των αγώνων του οικείου πρωταθλήµατος. Επί ποινή απόλυτης ακυρότητας, οι άδειες αυτές παραχωρούνται εγγράφως και έχουν ορισµένη διάρκεια, η οποία
δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τρία (3) έτη. Οι παραχωρούµενες άδειες µπορεί να αφορούν, είτε όλους τους
αγώνες του πρωταθλήµατος ως ένα ενιαίο τηλεοπτικό
πακέτο είτε µερικότερα πακέτα αγώνων.
(β) Να εισπράττει και να διανέµει τα έσοδα που προκύπτουν από την παραχώρηση των αδειών της περ. α).
(γ) Να παρακολουθεί τη χρήση των αδειών που παραχωρεί κατά την περ. α) και να προβαίνει, στο δικό της όνοµα, σε κάθε εξώδικη ή δικαστική ή διοικητική ενέργεια
για τη νόµιµη προστασία των τηλεοπτικών δικαιωµάτων
που της έχουν µεταβιβαστεί, παράλληλα µε τις αρχικές
δικαιούχους των δικαιωµάτων αυτών - γηπεδούχους
Π.Α.Ε..
3. Η κεντρική εκµετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωµάτων των Π.Α.Ε. από τη διοργανώτρια
Αρχή γίνεται χωριστά για κάθε πρωτάθληµα.
4. Οι πάροχοι της περ. β) της παρ. 1 παρακρατούν ποσοστό πέντε τοις εκατό (5 %) από το αντάλλαγµα που οφείλουν να καταβάλουν στη διοργανώτρια Αρχή για την
παραχώρηση σε αυτούς των αδειών της περ. α) της παρ.
2, το οποίο καταβάλουν απευθείας στην Ε.Π.Ο. ταυτόχρονα µε τις καταβολές προς τη διοργανώτρια Αρχή και
σε αντιστοιχία µε κάθε µία από τις καταβολές αυτές.
5. Από τα έσοδα που εισπράττει η διοργανώτρια Αρχή
για την παραχώρηση των αδειών της περ. α) της παρ. 2,
παρακρατά για την ίδια ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4
%) αν οι άδειες αφορούν στο πρωτάθληµα Super League
2.
6. Οι παρ. 1 έως 5 αποτελούν αναγκαίο περιεχόµενο
της προκήρυξης του πρωταθλήµατος Super League 2,
που αποδέχονται οι Π.Α.Ε. που συµµετέχουν στο πρωτάθληµα αυτό.
7. Η κεντρική εκµετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωµάτων του παρόντος πρέπει να είναι σύµφωνη µε της αρχές της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας, καθώς και µε την κείµενη Εθνική και Ενωσιακή νοµοθεσία σχετικά µε την προστασία της ελευθερίας του
ανταγωνισµού και του δικαιώµατος πρόσβασης στην
πληροφόρηση και σε εκδηλώσεις µείζονος σηµασίας για
την κοινωνία.
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8. Κάθε ποσό που εισπράττει η διοργανώτρια Αρχή από την κεντρική εκµετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωµάτων κάθε πρωταθλήµατος που διοργανώνει κατατίθεται σε χωριστό λογαριασµό που τηρεί αποκλειστικά για τον σκοπό αυτόν σε πιστωτικό ίδρυµα
της ηµεδαπής που λειτουργεί νόµιµα. Η διοργανώτρια
Αρχή δεν έχει δικαίωµα να χρησιµοποιεί τα έσοδα που
εισπράττει σύµφωνα µε το παρόν για σκοπούς άλλους,
πλην, της διανοµής τους.»
2. Με το παρόν άρθρο δεν θίγονται άδειες εκµετάλλευσης τηλεοπτικών δικαιωµάτων ΠΑΕ που έχουν παραχωρηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Π.Α.Ε. οι οποίες: α) έχουν δικαίωµα, σύµφωνα µε τη βαθµολογική τους κατάταξη, να συµµετέχουν στο πρωτάθληµα Super League 2 την αγωνιστική περίοδο 20202021 και β) έχουν παραχωρήσει άδεια εκµετάλλευσης
των τηλεοπτικών τους δικαιωµάτων πριν από την έναρξη
του παρόντος εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του
άρθρου 84Α του ν. 2725 /1999 µέχρι την καθ’ οιονδήποτε
τρόπο λήξη ή λύση της άδειας, που έχουν παραχωρήσει.
Άρθρο 26
Συµβάσεις παραχώρησης τηλεοπτικών και
ραδιοφωνικών δικαιωµάτων - Τροποποίηση της παρ. 2
του άρθρου 84 του ν. 2725/1999
Η παρ. 2 του άρθρου 84 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) τροποποιείται και διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Κάθε γηπεδούχο αθλητικό σωµατείο, γηπεδούχος
Α.Α.Ε., γηπεδούχο Τ.Α.Α. ή αθλητική οµοσπονδία για αγώνες εθνικών οµάδων και κυπέλλου Ελλάδος δικαιούται να συνάπτει συµβάσεις παραχώρησης, µε τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς σταθµούς, αποκλειστικών ή µη αδειών εκµετάλλευσης των δικαιωµάτων που αναφέρονται στην παρ. 1. Απαγορεύεται η µεταβίβαση σε τρίτους, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, των δικαιωµάτων που
αποκτήθηκαν µε αποκλειστική άδεια εκµετάλλευσης,
χωρίς την έγγραφη συναίνεση του σωµατείου, της
Α.Α.Ε., του Τ.Α.Α. ή της οµοσπονδίας. Οι συµβάσεις του
πρώτου εδαφίου δεσµεύουν το, κατά τους οικείους κανονισµούς, φιλοξενούµενο σωµατείο, Α.Α.Ε ή Τ.Α.Α..
Για τα τηλεοπτικά δικαιώµατα των Π.Α.Ε. που συµµετέχουν στο επαγγελµατικό πρωτάθληµα ποδοσφαίρου
Super League 2 εφαρµόζεται το άρθρο 84Α.»
ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ Π.Δ. 87/2020 (Α΄ 201)
Άρθρο 27
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος µέρους είναι η αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του συσταθέντος,
δυνάµει του π.δ. 87/2020 (Α΄ 201), Εθνικού Οργανισµού
Καταπολέµησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.).
Άρθρο 28
Αντικείµενο
Αντικείµενο του παρόντος µέρους αποτελεί η εισαγωγή ρυθµίσεων που κατατείνουν στην επίτευξη ουσιαστικής και παραγωγικής λειτουργίας του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. στην
πράξη.

Άρθρο 29
Εκτελεστικός Διευθυντής - Τροποποίηση
του άρθρου 12 του π.δ. 87/2020
Στο άρθρο 12 του π.δ. 87/2020 (Α΄ 201) προστίθεται
παρ. 3 και το άρθρο 12 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 12
Εκτελεστικός Διευθυντής
1. Στον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. συστήνεται θέση Εκτελεστικού Διευθυντή, ο οποίος επιλέγεται από το Διοικητικό Συµβούλιο µετά από πρόταση του Διοικητή και διορίζεται µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού για θητεία τριών (3) ετών.
Ο Εκτελεστικός Διευθυντής έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
α) Μεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου και όλων των ελέγχων του προγράµµατος αντιντόπινγκ.
β) Μεριµνά για την υλοποίηση των προγραµµάτων εκπαίδευσης και ενηµέρωσης σχετικά µε το αντιντόπινγκ.
γ) Μεριµνά για τη µεταφορά των δειγµάτων σε αναγνωρισµένα από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Αντιντόπινγκ (WADA) εργαστήρια.
δ) Φέρει την ευθύνη για τη διαχείριση των αποτελεσµάτων των διενεργηθέντων ελέγχων.
ε) Συντάσσει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συµβούλιο
έκθεση πεπραγµένων του αµέσως προηγουµένου έτους.
στ) Μετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου χωρίς δικαίωµα ψήφου.
2. Το Διοικητικό Συµβούλιο µε απόφασή του µπορεί να
εκχωρήσει και άλλες αρµοδιότητες στον Εκτελεστικό
Διευθυντή, µε σκοπό την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του Ε.Ο.ΚΑ.Ν..
3. Για τον διορισµό στη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή απαιτούνται τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα:
α) Να είναι πτυχιούχος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή ισότιµου ιδρύµατος της
αλλοδαπής σε µία από τις ακόλουθες ειδικότητες: Ιατρικής, Φαρµακευτικής, Βιολογίας, Βιοχηµείας, Χηµείας, Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, Νοµικής ή
συναφών µε αυτές,
β) να κατέχει διδακτορικό ή µεταπτυχιακό τίτλο των ανωτέρω ειδικοτήτων,
γ) να έχει άριστη γνώση µιας εκ των αγγλικής ή γαλλικής γλωσσών και πολύ καλή γνώση της άλλης,
δ) να έχει ασκήσει εκτελεστικά καθήκοντα σε Οργανισµό Ελέγχου Ντόπινγκ της περ. νζ) του άρθρου 1 του
ν. 4791/2021 (Α΄ 51), στο αντικείµενο του αντι-ντόπινγκ,
επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη, εκ των οποίων δύο (2)
τουλάχιστον σε Εθνικό Οργανισµό Αντιντόπινγκ της
περ. λα) του ως άνω νόµου.
Σε περίπτωση που ως Εκτελεστικός Διευθυντής επιλεγεί µόνιµος ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
(Ι.Δ.Α.Χ.) δηµόσιος υπάλληλος ή όργανο ή λειτουργός
φορέα της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), αποσπάται αυτοδικαίως στον
Ε.Ο.ΚΑ.Ν. και µε τη λήξη της θητείας του επανέρχεται
στην οργανική θέση που κατείχε πριν από την επιλογή
του. Σε αυτήν την περίπτωση ο χρόνος της θητείας του
λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας σε θέση
Προϊσταµένου Διεύθυνσης.»
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Άρθρο 30
Επιτροπή κατ΄ Εξαίρεση Χρήσης για
Θεραπευτικούς Σκοπούς - Τροποποίηση της παρ. 2
και του άρθρου 14 του π.δ. 87/2020
Στο άρθρο 14 του π.δ. 87/2020 (Α΄ 201) στην παρ. 2 οι
λέξεις «τρεις (3) ειδικούς επιστήµονες» αντικαθίστανται
µε τις λέξεις «πέντε (5) ειδικούς επιστήµονες», µετά το
πρώτο εδάφιο της παρ. 3 προστίθεται δεύτερο εδάφιο
και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 14
Επιτροπή κατ’ Εξαίρεση Χρήσης
για Θεραπευτικούς Σκοπούς
1. Στον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. συγκροτείται η Επιτροπή κατ’ εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς (TUE,
Therapeutic Use Exemption) µε απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. και λειτουργεί και αποφασίζει
σύµφωνα µε τον Κώδικα και τα Διεθνή Πρότυπα για κατ’
εξαίρεση Χρήση απαγορευµένης ουσίας ή µεθόδου για
Θεραπευτικούς Σκοπούς του WADA.
2. Η Επιτροπή κατ’ εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς (TUE, Therapeutic Use Exemption) αποτελείται από πέντε (5) ειδικούς επιστήµονες, ιατρούς κατά
προτίµηση, µε εµπειρία στη φροντίδα και θεραπεία Αθλητών και καλή γνώση της κλινικής ιατρικής, αθλητιατρικής
και ιατρικής της άσκησης. Σε περιπτώσεις που αφορούν
αθλητές µε αναπηρίες, τουλάχιστον ένα (1) µέλος της επιτροπής θα πρέπει να έχει γενική εµπειρία στη φροντίδα και θεραπεία αθλητών µε αναπηρίες ή να έχει ειδική
εµπειρία σε σχέση µε την ιδιαίτερη αναπηρία του αθλητή. Η Επιτροπή κατ’ Εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς µπορεί να αναζητήσει τη συνδροµή άλλων
ιατρών ή επιστηµόνων και άλλων ειδικοτήτων, σε περίπτωση που το κρίνει σκόπιµο.
3. Αρµοδιότητα της Επιτροπής είναι να εξετάζει αιτήµατα των αθλητών σχετικά µε τη χρήση ουσιών που περιλαµβάνονται στον κατάλογο απαγορευµένων ουσιών
του WADA, για θεραπευτικούς σκοπούς. Όταν υποβάλλεται σχετικό αίτηµα στον E.O.KA.N., ο Πρόεδρος της Επιτροπής κατ’ εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς (TUE, Therapeutic Use Exemption) ορίζει τρία (3)
µέλη, στα οποία δύναται να περιλαµβάνεται και ο ίδιος,
προκειµένου να αξιολογήσουν και να αποφασίσουν για
την αποδοχή ή µη του αιτήµατος, σύµφωνα µε το άρθρο
4 του ν. 4791/2021 (Α΄ 51). Αν το αίτηµα αφορά σκεύασµα που δεν εµπίπτει στις παραπάνω ειδικότητες των ιατρών της επιτροπής, αυτή δύναται να απευθύνεται σε επιστηµονικές εταιρείες ή ιατρούς αντίστοιχης µε το
σκεύασµα ειδικότητας ή στον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων, προκειµένου να γνωµοδοτήσουν.»
Άρθρο 31
Πρωτοβάθµια Πειθαρχική Επιτροπή Τροποποίηση των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου
15 του π.δ. 87/2020
Στο άρθρο 15 του π.δ. 87/2020 (Α΄ 201) στην παρ. 2 η
λέξη «τετραετής» αντικαθίσταται από τη λέξη «τριετής»
και µετά από τις λέξεις «τη λήξη της» προστίθενται οι
λέξεις «και δύναται να ανανεωθεί άπαξ», στην παρ. 3 οι
λέξεις «στο άρθρο 11 του ν. 4373/2016 (Α΄ 49)» αντικα-

θίστανται από τις λέξεις «στο άρθρο 10 του ν. 4791/2021
(Α΄ 51)», στην παρ. 4 οι λέξεις «των άρθρων 9 του
ν. 4373/2016 (Α΄ 49)» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«των άρθρων 8 του ν. 4791/2021» και το άρθρο 15 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 15
Πρωτοβάθµια Πειθαρχική Επιτροπή
1. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του
Ε.Ο.ΚΑ.Ν. συγκροτείται Πρωτοβάθµια Πειθαρχική Επιτροπή, αποτελούµενη από εννέα (9) µέλη, µε τις αντίστοιχες ιδιότητες και προσόντα:
α) από έναν (1) νοµικό µε εµπειρία τουλάχιστον πέντε
(5) ετών ως Πρόεδρο,
β) δύο (2) νοµικούς µε εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5)
ετών ως Αντιπροέδρους,
γ) τρεις (3) ιατρούς µε εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5)
ετών,
δ) τρία (3) τακτικά µέλη, τα οποία είναι ή διατέλεσαν
στο παρελθόν αθλητές ή µέλη διοίκησης αθλητικού φορέα.
2. Η θητεία των µελών της Πρωτοβάθµιας Πειθαρχικής
Επιτροπής είναι τριετής, παρατείνεται αυτοδικαίως έως
τον διορισµό νέας Επιτροπής, όχι, όµως, για χρονικό
διάστηµα µεγαλύτερο των έξι (6) µηνών από τη λήξη της
και δύναται να ανανεωθεί άπαξ.
3. Η Πρωτοβάθµια Πειθαρχική Επιτροπή είναι αποκλειστικά αρµόδια για την επιβολή σε πρώτο βαθµό των πειθαρχικών κυρώσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 10
του ν. 4791/2021 (Α΄ 51), στα πρόσωπα που τους έχει αποδοθεί τέλεση παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ.
4. Κατά την άσκηση της αρµοδιότητάς της η Πρωτοβάθµια Πειθαρχική Επιτροπή εφαρµόζει τις διατάξεις
των άρθρων 8 του ν. 4791/2021 και 8 του Παγκόσµιου
Κώδικα Αντιντόπινγκ του WADA και του Διεθνούς Προτύπου για τη Διαχείριση των Αποτελεσµάτων.»
Άρθρο 32
Θέσεις προσωπικού Εθνικού Οργανισµού
Καταπολέµησης Ντόπινγκ - Τροποποίηση των παρ. 1
και 4 του άρθρου 18 του π.δ. 87/2020
Στο άρθρο 18 του π.δ. 87/2020 (Α΄ 201) τροποποιούνται οι παρ. 1 και 4 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 18
Θέσεις προσωπικού
1. Οι οργανικές θέσεις του µόνιµου προσωπικού του
Ε.Ο.ΚΑ.Ν. ανέρχονται συνολικά σε τριάντα (30) και κατανέµονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής:
α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): θέσεις είκοσι (20)
αα) Κλάδος Διοικητικού - Οικονοµικού, θέσεις οκτώ (8)
ββ) Κλάδος Νοµικών, θέσεις δύο (2)
γγ) Κλάδος Πληροφορικής, θέσεις δύο (2)
δδ) Κλάδος Διεθνών Σπουδών, θέση µία (1)
εε) Κλάδος Μεταφραστών, θέση µία (1)
στστ) Κλάδος Φυσικής Αγωγής, θέσεις δύο (2)
ζζ) Κλάδος Χηµικών/Βιοχηµικών, θέσεις δύο (2)
ηη) Κλάδος Φαρµακοποιών, θέση µία (1)
θθ) Κλάδος Βιολόγων, θέση µία (1)
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β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
αα) Κλάδος Ιατρικών Εργαστηρίων, θέση µία (1)
ββ) Κλάδος Φυσικοθεραπευτών, θέση µία (1)
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ):
αα) Κλάδος Διοικητικών Γραµµατέων, θέσεις τέσσερις
(4)
ββ) Κλάδος οδηγών, θέση µία (1)
δ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (YE) - Κλάδος επιµελητών, θέσεις τρεις (3).
2. Τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά και πρόσθετα
προσόντα διορισµού ή πρόσληψης καθορίζονται από τις
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον καθορισµό των
προσόντων διορισµού ή πρόσληψης σε αντίστοιχες θέσεις εποπτευόµενων φορέων του δηµόσιου τοµέα ή από
τη σχετική προκήρυξη. Αποκλείονται όσοι έχουν διαπράξει παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ.
3. Με εξαίρεση τον Διοικητή, το προσωπικό που προσλαµβάνεται στον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. απασχολείται µε σύµβαση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και διέπεται από τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας και σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως ισχύει, ως προς το µισθολογικό τους καθεστώς.
4. Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και του κατά περίπτωση
αρµόδιου Υπουργείου και ύστερα από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. και των αρµόδιων οργάνων του φορέα προέλευσης, επιτρέπεται να αποσπώνται
σε αυτό µόνιµοι υπάλληλοι µε σχέση εργασίας δηµοσίου
δικαίου ή υπάλληλοι µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού ή των
λοιπών εποπτευόµενων υπ΄ αυτών φορέων, καθώς και
του κεντρικού και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και των
φορέων γενικής κυβέρνησης, όπως αυτοί ορίζονται στο
άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). Η απόσπαση προκαλείται ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου και
σύµφωνα µε τον ν. 4440/2016 (Α΄ 224). Η διάρκεια της απόσπασης µπορεί να ορίζεται µέχρι τρία (3) έτη και µπορεί να παρατείνεται, µετά από αίτηση του υπαλλήλου,
για δύο ακόµη τριετίες. Η απόσπαση διακόπτεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.ΚΑ.Ν., αν εξέλιπαν οι λόγοι που επέβαλαν την απόσπαση ή µετά από αίτηση του υπαλλήλου.»
ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 33
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος Μέρους είναι η αναµόρφωση
του θεσµικού πλαισίου των προπονητών αθληµάτων και
η άρση των αµφισβητήσεων, σχετικά µε τα δικαιώµατα
και τις υποχρεώσεις του προπονητικού επαγγέλµατος
στον αθλητισµό.
Άρθρο 34
Αντικείµενο
Αντικείµενο του παρόντος µέρους αποτελεί η ρύθµιση
µε ενιαίο τρόπο ζητηµάτων, που άπτονται της άσκησης
του επαγγέλµατος του προπονητή, ο εκσυγχρονισµός
του υφιστάµενου πλαισίου αναγγελίας των προπονητών

στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, η ενεργοποίηση του
Μητρώου Προπονητών, η ίδρυση Εθνικής Σχολής Προπονητών και η θεσµοθέτηση τριών (3) επιπέδων προπονητικής, Α΄, Β΄ και Γ΄.
Άρθρο 35
Αθλητισµός ατόµων µε αναπηρίες - Τροποποίηση
των παρ. 3Α,7 και 9 του άρθρου 29 του ν. 2725/1999
Στο άρθρο 29 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) προστίθεται
δεύτερο εδάφιο στην παρ. 3Α, τροποποιούνται οι παρ. 7
και 9, σε όλες τις παραγράφους ο όρος «ΑµεΑ» αντικαθίσταται µε τις λέξεις «ατόµων µε αναπηρία» και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 29
Αθλητισµός ατόµων µε αναπηρία
1. Ο αθλητισµός των ατόµων µε αναπηρία είναι ένας ιδιαίτερος τοµέας άθλησης, που τελεί υπό την προστασία
του Κράτους.
2. Για την ανάπτυξη του αθλητισµού των ατόµων µε αναπηρία ιδρύονται σωµατεία και οµοσπονδίες, που αναγνωρίζονται ως αθλητικές, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 8 και 28 του παρόντος και, µε την επιφύλαξη των παρ. 3 και 4 του παρόντος, διέπονται από τις
διατάξεις του παρόντος.
3. Ειδικότερα, για να αναγνωρισθεί ως αθλητικό ένα
σωµατείο ατόµων µε αναπηρία, ο συνολικός αριθµός των
αθλητών του δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερος από
δέκα (10). Αν το αθλητικό σωµατείο διατηρεί τµήµα οµαδικού αθλήµατος, ο αριθµός των αθλητών του πρέπει να
είναι τουλάχιστον ίσος µε τον αναγκαίο αριθµό τακτικών
και αναπληρωµατικών που απαιτούνται από τους κανονισµούς του αθλήµατος για συµµετοχή σε αγώνες. Ο αριθµός των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου του σωµατείου δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερος από πέντε (5)
και µεγαλύτερος από εννέα (9).
3Α. Ειδικά για τη σύσταση αθλητικής οµοσπονδίας για
το άθληµα του ποδοσφαίρου ακρωτηριασµένων (ατόµων
µε ακρωτηριασµό ή εγγενή ανωµαλία ενός εκ των δύο
κάτω άκρων) απαιτούνται αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων ή των Διοικητικών Συµβουλίων τριών (3) τουλάχιστον ειδικά αναγνωρισµένων αθλητικών σωµατείων,
που καλλιεργούν το άθληµα του ποδοσφαίρου ακρωτηριασµένων. Ο αριθµός των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) της οµοσπονδίας για το άθληµα του ποδοσφαίρου ακρωτηριασµένων δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερος από πέντε (5). Κατά παρέκκλιση της παρ. 3, για
να αναγνωρισθεί ως αθλητικό ένα σωµατείο που καλλιεργεί το ποδόσφαιρο ακρωτηριασµένων, ο συνολικός
αριθµός των αθλητών του δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερος από οκτώ (8).
4. Για τη σύσταση αθλητικής οµοσπονδίας ατόµων µε
αναπηρία, απαιτούνται αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων ή των Διοικητικών Συµβουλίων πέντε (5) τουλάχιστον ειδικά αναγνωρισµένων αθλητικών σωµατείων ατόµων µε αναπηρία . Ο αριθµός των µελών του Διοικητικού
Συµβουλίου της οµοσπονδίας δεν επιτρέπεται να είναι
µικρότερος από επτά (7) και µεγαλύτερος από έντεκα
(11). Ειδικότερα, για να αναγνωρισθεί ως αθλητική µία οµοσπονδία αθλητικών σωµατείων ατόµων µε αναπηρία,
πρέπει να υποβληθεί αρµοδίως από τη διοίκησή της η
σχετική αίτηση και να υπάρχει αντίστοιχη παγκόσµια α-
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θλητική οµοσπονδία. Με αιτιολογηµένη απόφαση του
αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού επιτρέπεται η ανάκληση της παροχής ειδικής
αθλητικής αναγνώρισης. Ειδικά για τις κατηγορίες αναπηριών που καλύπτει η Διεθνής Παραολυµπιακή Επιτροπή (I.P.C.), αναγνωρίζεται µια µόνο αθλητική οµοσπονδία µε την ονοµασία «Εθνική Αθλητική Οµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρίες», µε εξαίρεση τη δυνατότητα σύστασης οµοσπονδίας για το άθληµα του ποδοσφαίρου ακρωτηριασµένων (ατόµων µε ακρωτηριασµό ή εγγενή ανωµαλία ενός εκ των δύο κάτω άκρων), που προβλέπεται
στην παρ. 3Α. Ο αριθµός των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου της οµοσπονδίας δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερος από έντεκα (11) µέλη και µεγαλύτερος από δεκαπέντε (15) µέλη. Στο Διοικητικό Συµβούλιο της οµοσπονδίας όλες οι κατηγορίες αναπηριών εκπροσωπούνται µε ένα (1) µέλος τουλάχιστον κατά κατηγορία αναπηρίας. Μέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της οµοσπονδίας εκλέγονται οι πρώτοι πλειοψηφήσαντες κατά κατηγορία αναπηρίας. Τα δε υπόλοιπα µέλη εκλέγονται κατά
σειρά επιτυχίας.
Το άθληµα της καλαθοσφαίρισης σε αναπηρικό αµαξίδιο εξακολουθεί να υπάγεται στην ήδη υφιστάµενη Οµοσπονδία Σωµατείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών µε Αµαξίδιο (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), η οποία τυγχάνει µέλος της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης σε αναπηρικό αµαξίδιο (I.W.B.F.). Στην «Αθλητική Οµοσπονδία Νεφροπαθών και Μεταµοσχευµένων (ΑΟΝΜ)» µε έδρα την Αθήνα, µέλος της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Αγώνων Μεταµοσχευµένων (W.T.G.F.) και της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Οµοσπονδίας Μεταµοσχευµένων και Αιµοκαθαροµένων (E.T.D.S.F.), χορηγείται η ειδική αθλητική αναγνώριση του παρόντος.
5. Πρόσωπα µε αναπηρίες µπορούν να ενταχθούν στη
δύναµη αθλητών αθλητικού σωµατείου ατόµων µε αναπηρία. Ο χαρακτηρισµός προσώπου µε αναπηρία ως αθλητή ενός ή περισσότερων αθληµάτων γίνεται από ειδική επιτροπή, που συγκροτείται από την οικεία αθλητική
οµοσπονδία.
6. Επιτρέπεται εξαιρετικώς σε άτοµα µε αναπηρία που
είναι εν ενεργεία αθλητές:
α) να γίνονται µέλη των αθλητικών σωµατείων τους
και να εκλέγονται στη διοίκησή τους,
β) να αντιπροσωπεύουν το αθλητικό σωµατείο τους
στις γενικές συνελεύσεις αθλητικής ένωσης και οµοσπονδίας.
Δεν επιτρέπεται αθλητές να θέτουν υποψηφιότητα ή
να εκλέγονται σε διοικητικά όργανα της ένωσης ή της οµοσπονδίας, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο όργανο ή
επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση στην
οποία συµµετέχουν. Αθλητές που έχουν εκλεγεί στο Διοικητικό Συµβούλιο αθλητικής οµοσπονδίας ατόµων µε
αναπηρία εκπίπτουν από µέλη της διοίκησής της από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου και τη θέση τους καταλαµβάνει το αναπληρωµατικό µέλος.
7. Η άσκηση του επαγγέλµατος του προπονητή ατόµων µε αναπηρία επιτρέπεται µόνο στον κάτοχο ειδικής
άδειας, που χορηγείται σύµφωνα µε το άρθρο 31. Ειδικά
για τη χορήγηση ειδικής άδειας άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή ατόµων µε αναπηρία απαιτείται
πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή ισότιµης σχολής του εξωτερικού ή δίπλωµα των σχολών προπονητών της Γενι-

κής Γραµµατείας Αθλητισµού ή της Εθνικής Σχολής Προπονητών για τη συγκεκριµένη ειδικότητα. Αθλητές ή αθλήτριες µε αναπηρία, που κατέκτησαν 1η έως 8η θέση
σε Ολυµπιακούς Αγώνες και 1η έως 3η θέση σε παγκόσµιους αγώνες, επιτρέπεται να ασκούν το επάγγελµα
του προπονητή, ύστερα από φοίτηση στην ειδική σχολή
του άρθρου 31Β.
8. Διαιτητές και κριτές σε αγώνες ατόµων µε αναπηρία
ορίζονται διαιτητές και κριτές του οικείου αθλήµατος, οι
οποίοι έχουν παρακολουθήσει ειδικά σεµινάρια της αντίστοιχης αθλητικής οµοσπονδίας Ατόµων µε αναπηρία.
9. Στην Ολοµέλεια της Διοίκησης (Ο.Δ.) της Ελληνικής
Παραολυµπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.) µετέχουν έντεκα
(11) µέλη ως ακολούθως:
α) Τέσσερις (4) αντιπρόσωποι της Εθνικής Αθλητικής
Οµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ. ΑµεΑ), οι
οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Ε.Α.ΟΜ.
ΑµεΑ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού της,
και εκπροσωπούν όλες τις κατηγορίες αναπηριών, όπως
αυτές προβλέπονται από τη Διεθνή Παραολυµπιακή Επιτροπή (Δ.Π.Ε.).
β) Ένας (1) εκπρόσωπος της Οµοσπονδίας Σωµατείων
Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών µε Αµαξίδιο (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.)
που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση της Ο.Σ.Ε.Κ.Α.,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού της.
γ) Τρεις (3) Παραολυµπιονίκες, εν ενεργεία ή µη, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Παραολυµπιονικών (Σ.Ε.Π.), σύµφωνα µε
το καταστατικό του.
δ) Ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού ή της Εθνικής Αρχής Προσβασιµότητας Ατόµων µε Αναπηρία ή της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων
µε Αναπηρία, που ορίζεται µε απόφαση του αρµόδιου για
τον αθλητισµό Υπουργού.
ε) Δύο (2) προσωπικότητες κύρους από τον χώρο του
αθλητισµού, που ορίζονται µε απόφαση του αρµόδιου
για τον αθλητισµό Υπουργού.
Η ολοµέλεια της διοίκησης της Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής εκλέγει µεταξύ των µελών της τον
πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γενικό γραµµατέα και
τον ταµία αυτής, καθώς και τρία (3) µέλη, που συγκροτούν επταµελή εκτελεστική επιτροπή.
Οι σκοποί της Επιτροπής είναι οι ακόλουθοι:
α) Η Ε.Π.Ε. εκπροσωπεί τη Χώρα µας στη Διεθνή Παραολυµπιακή Επιτροπή.
β) Εισηγείται νοµοθετικές ρυθµίσεις για όλα τα ζητήµατα που αφορούν τον αθλητισµό ατόµων µε αναπηρία.
γ) Εντοπίζει τις ελλείψεις και παρακολουθεί, σε συνεργασία µε κάθε αρµόδιο φορέα, την πορεία των εργασιών εκσυγχρονισµού των παλαιών αθλητικών χώρων,
ώστε να εξασφαλιστεί η προσπελασιµότητα των κινητικά
αναπήρων και των τυφλών αθλητών.
δ) Φροντίζει για την προβολή των αθλητικών εκδηλώσεων και πρωταθληµάτων ατόµων µε αναπηρία, µε κάθε
πρόσφορο µέσο.
ε) Φροντίζει για την καλή προετοιµασία των εθνικών οµάδων, τη συµµετοχή τους σε διεθνείς αγώνες και στους
Παραολυµπιακούς Αγώνες.
στ) Γνωµοδοτεί για το ύψος της επιχορήγησης της «Εθνικής Αθλητικής Οµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία»
και της Οµοσπονδίας Σωµατείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών µε Αµαξίδιο, καθώς και για τα κριτήρια της κατα-
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νοµής της επιχορήγησης στις κατηγορίες αναπηριών.
ζ) Γνωµοδοτεί για τα κριτήρια επιχορηγήσεων των αθλητικών σωµατείων ατόµων µε αναπηρία.
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, ρυθµίζονται
θέµατα που αφορούν στους σκοπούς, την οργάνωση, τη
διοίκηση, την άσκηση και κατανοµή αρµοδιοτήτων, τον
τρόπο λήψης των αποφάσεων, τη λειτουργία, τη διαχείριση, τους πόρους, τον αριθµό και τα προσόντα του προβλεπόµενου προσωπικού, τον τρόπο κάλυψης των θέσεων, τη διάρθρωση των υπηρεσιών, την υπηρεσιακή κατάσταση και κάθε ζήτηµα σχετικό µε τη λειτουργία της
Ε.Π.Ε..
Για τη στελέχωση της Ε.Π.Ε. επιτρέπεται η απόσπαση
προσωπικού που υπηρετεί µε κάθε είδους σχέση στο Δηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, καθώς και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των δύο βαθµών. Η απόσπαση γίνεται µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου µε κοινή απόφαση των αρµοδίων οργάνων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και του οικείου Υπουργείου, χωρίς
να απαιτείται γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
10. Για τα λοιπά θέµατα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας του αθλητισµού των ατόµων µε αναπηρία, τα οποία δεν ρυθµίζονται ειδικά µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του
παρόντος νόµου.
11. Ο χρόνος απασχόλησης των καθηγητών φυσικής
αγωγής προπονητών, αθλητές των οποίων κατέλαβαν από την πρώτη µέχρι την όγδοη θέση σε Παραολυµπιακούς Αγώνες και από την πρώτη έως την έκτη θέση σε
Παγκόσµιους ή Πανευρωπαϊκούς Αγώνες, για το διάστηµα κατά το οποίο δεν λειτουργεί αντίστοιχη οµοσπονδία,
πιστοποιείται απευθείας από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού.
12. Δεν επιτρέπεται να µετέχει στην ολοµέλεια της διοίκησης και στην εκτελεστική επιτροπή της Ελληνικής
Παραολυµπιακής Επιτροπής ως πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γραµµατέας ή ταµίας, όποιος είναι πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γραµµατέας ή ταµίας του Διοικητικού Συµβουλίου ή άλλου καταστατικού οργάνου της Εθνικής Αθλητικής Οµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρίες, της Οµοσπονδίας Σωµατείων Καλαθοσφαιριστών µε Καρότσι ή οποιασδήποτε άλλης αθλητικής οµοσπονδίας ατόµων µε
αναπηρίες.»
Άρθρο 36
Προπονητής - Αντικατάσταση του άρθρου 31
του ν. 2725/1999
Το άρθρο 31 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 31
Προπονητής - Εξουσιοδοτικές διατάξεις
«1. α) Κατά την έννοια του παρόντος νόµου προπονητής αθλήµατος ή κλάδου άθλησης είναι ο επαγγελµατίας
που αναλαµβάνει, σε αγωνιστικό επίπεδο και για αγωνιστικούς σκοπούς, την προετοιµασία, την καθοδήγηση,
την αύξηση της αθλητικής απόδοσης, την αθλητική πρόοδο και την ανάπτυξη των ικανοτήτων των αθλητών.

β) Η άσκηση του επαγγέλµατος του προπονητή επιτρέπεται µόνο στον επαγγελµατία, ο οποίος, κατόπιν
σχετικής αναγγελίας προς τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος, λαµβάνει ατοµικό αριθµό µητρώου και καταχωρίζεται στο ηλεκτρονικό µητρώο προπονητών, που τηρείται στη Γ.Γ.Α., σύµφωνα µε τη διαδικασία
της παρ. 2. Η εγγραφή στο ηλεκτρονικό µητρώο προπονητών κοινοποιείται στην οικεία αθλητική οµοσπονδία
και στον οικείο σύνδεσµο προπονητών.
2.α) Για την αναγγελία προς τη Γ.Γ.Α. της άσκησης του
επαγγέλµατος του προπονητή απαιτούνται τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
αα) Πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης Σχολής ή Τµήµατος Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού
(Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α.), µε κύρια ή πρώτη ή δευτερεύουσα ειδικότητα στο συγκεκριµένο άθληµα, ή πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής που έχει
αναγνωρισθεί ως ισότιµο και αντίστοιχο ή ως επαγγελµατικά ισοδύναµο από το Α.Τ.Ε.Ε. ή δίπλωµα των σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή της Εθνικής Σχολής Προπονητών ή αναγνωρισµένων σχολών προπονητών της
αλλοδαπής ή δίπλωµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου
Προσόντων του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) ή ισότιµο τίτλο, που απονέµεται στους αποφοίτους Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) µε ειδικότητα στο οικείο άθληµα ή κλάδο άθλησης, ή δίπλωµα των
σχολών προπονητών της παρ. 5 του άρθρου 31Β, επιπέδου τουλάχιστον UEFA B όσον αφορά στο ποδόσφαιρο.
Αν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό, απαιτείται επιπλέον αντίγραφο του ξενόγλωσσου αναλυτικού προγράµµατος σπουδών, συνοδευόµενο από απλή
µετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα,
αβ) αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής χρήσης από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται αµετάκλητη καταδίκη για τα αδικήµατα που αναφέρονται στις περ. β)
και γ) της παρ. 1 του άρθρου 3,
αγ) ιατρικές γνωµατεύσεις παθολόγου, ακτινολόγου
και ψυχιάτρου, οι οποίες έχουν εκδοθεί είτε από δηµόσιο νοσοκοµείο, είτε από ιδιώτες ιατρούς αντίστοιχων
ειδικοτήτων,
αδ) απόδειξη εξόφλησης παραβόλου µέσω διαδικασίας «e-παράβολο» στο TAXISNET,
αε) ευκρινής φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας,
αστ) απολυτήριο λυκείου ή ισότιµου τίτλου ή ανώτερου τίτλου σπουδών,
αζ) άδεια ταχυπλόου, στην περίπτωση της αναγγελίας
για το άθληµα του θαλάσσιου σκι, και
αη) δίπλωµα εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό πρώτων
βοηθειών, αναγνωρισµένο από πιστοποιηµένο εκπαιδευτικό κέντρο.
β) Μετά την υποβολή της αίτησης της παρ. 1, εφόσον
δεν εκδοθεί απορριπτική απόφαση από το αρµόδιο όργανο της Γ.Γ.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν. 3919/2011
(Α΄ 32), ο δικαιούχος άσκησης επαγγέλµατος προπονητή λαµβάνει ατοµικό αριθµό µητρώου και καταχωρίζεται
στο ηλεκτρονικό µητρώο προπονητών, που τηρείται στη
Γ.Γ.Α.. Η εγγραφή κοινοποιείται στην οικεία αθλητική οµοσπονδία, η οποία τηρεί µητρώο προπονητών για κάθε
άθληµα ή κλάδο άθλησης.
3. Για όσους κατέχουν πτυχίο ή δίπλωµα αναγνωρι-
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σµένων σχολών προπονητών του εξωτερικού απαιτείται
για την ισοτιµία και αντιστοίχιση ή την επαγγελµατική ισοδυναµία των πτυχίων µε τα πτυχία σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή της Εθνικής Σχολής Προπονητών και η
γνώµη της Επιτροπής Ισοτιµιών, η οποία συγκροτείται
στη Γ.Γ.Α., µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό
Υπουργού.
Η Επιτροπή Ισοτιµιών αποτελείται από πέντε (5) µέλη,
µε ισάριθµα αναπληρωµατικά, ως εξής:
α) δύο (2) µέλη µε τους αναπληρωτές τους είναι υπάλληλοι της Γ.Γ.Α., Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης
(ΠΕ), εκ των οποίων ο ένας (1) τουλάχιστον διαθέτει διδακτορικό ή µεταπτυχιακό δίπλωµα στον αθλητισµό και
οι οποίοι ορίζονται µετά από πρόταση του Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισµού και του Διευθυντή Επαγγελµατικού Αθλητισµού αντίστοιχα,
β) δύο (2) µέλη µε τους αναπληρωτές τους είναι µέλη
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των
Σ.Ε.Φ.Α.Α ή τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., που ορίζονται από τις
Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή τα Τ.Ε.Φ.Α.Α, και
γ) ένα (1) µέλος µε τον αναπληρωτή του, είναι µέλος
ΔΕΠ ή επιστήµονας εγνωσµένου κύρους µε αυξηµένα
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και ορίζεται από την οικεία αθλητική οµοσπονδία.
4. α) Προπονητή έχουν υποχρέωση να απασχολούν οι
αθλητικές οµοσπονδίες και αθλητικές ενώσεις, οι αθλητικές Α.Ε. και Τ.Α.Α. και τα αθλητικά σωµατεία σε κάθε
άθληµα, ατοµικό ή οµαδικό, ολυµπιακό ή µη και για κάθε
κλάδο άθλησης που καλλιεργούν και για όλα τα τµήµατα, όλων των ηλικιακών και αγωνιστικών κατηγοριών.
Η υποχρέωση απασχόλησης προπονητή δεν ισχύει
για τα αθλητικά σωµατεία, που καλλιεργούν τα αθλήµατα του ζατρικίου και του αγωνιστικού µπριτζ.
β) Ο σύνδεσµος των προπονητών του αθλήµατος ή, εφόσον τέτοιος δεν υπάρχει, η οικεία αθλητική οµοσπονδία εκδίδει Δελτίο Ταυτότητας Προπονητή (ΔΤΠ) σε όσους έχουν καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό µητρώο προπονητών, που τηρείται στη Γ.Γ.Α., σύµφωνα µε την παρ.
2. Ο έλεγχος του ΔΤΠ γίνεται σε κάθε επίσηµα οργανωµένο πρωτάθληµα ή αθλητική διοργάνωση του αθλήµατος και είναι προϋπόθεση για την πρόσβαση στον χώρο
διεξαγωγής των αγώνων.
5. Κάθε προπονητής συµβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως µε τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις
υπηρεσίες του µε σύµβαση πλήρους, µερικής ή περιοδικής απασχόλησης, εξαρτηµένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η σύµβαση, για να είναι έγκυρη,
απαιτείται να έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ ή να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την
αρµόδια Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), ή να αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστηµα taxisnet. Το ύψος
της παρεχόµενης αµοιβής δεν µπορεί να είναι κατώτερο
από τα διακόσια πενήντα (250) ευρώ ανά µήνα παρεχόµενης υπηρεσίας ανεξάρτητα από το είδος της σύµβασης που έχει υπογραφεί.
6. Η άδεια προπονητή ανακαλείται αυτεπάγγελτα µε
απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, για παραβάσεις που εµπίπτουν
στα κωλύµατα των περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου
3.

7. Στον προπονητή, του οποίου αθλητής ή οµάδα σηµείωσε µία από τις διακρίσεις που προβλέπονται στην
παρ. 2 του άρθρου 34, χορηγείται ποσοστό πενήντα τοις
εκατό (50%) της οικονοµικής επιβράβευσης που προβλέπεται για τον αθλητή ατοµικού αγωνίσµατος, σύµφωνα
µε το ως άνω άρθρο. Αν ο ίδιος αθλητής, ή περισσότεροι
του ενός αθλητές, ή οµάδες του ίδιου προπονητή σηµειώσουν µια από τις παραπάνω διακρίσεις, το χορηγούµενο στον προπονητή ποσοστό του προηγούµενου εδαφίου υπολογίζεται επί της µεγαλύτερης από τις διακρίσεις
που σηµείωσαν οι αθλητές του και προσαυξάνεται κατά
ποσοστό που καθορίζεται µε την απόφαση της περ. δ)
της παρ. 12 για καθεµία από τις υπόλοιπες διακρίσεις. Η
παρ. 2α) του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), εφαρµόζεται αναλόγως και στους προπονητές.
Στην περίπτωση των κλάδων άθλησης στους οποίους,
εκτός από τον προπονητή, απασχολήθηκε και χορογράφος, η οικονοµική επιβράβευση του παρόντος επιµερίζεται µεταξύ τους κατ’ ίσα µέρη.
Αν στην επίτευξη της διάκρισης κατά την έννοια της
παρ. 2 του άρθρου 34 έχουν συµβάλει περισσότεροι από
ένας προπονητές ή άλλοι επιστηµονικοί συνεργάτες, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του αθλήµατος ή του αγωνίσµατος, το ποσοστό της οικονοµικής επιβράβευσης
µπορεί να επιµερισθεί ανάλογα και σε περισσότερα πρόσωπα σύµφωνα µε τις πιο πάνω ιδιότητες, σύµφωνα µε
όσα προβλέπονται στον κανονισµό εθνικών οµάδων της
οικείας οµοσπονδίας.
8. Όποιος κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλµατος
προπονητή από τη Γ.Γ.Α. δεν µπορεί να διατηρεί την αθλητική ιδιότητα και να αγωνίζεται σε επίσηµους αγώνες
του αθλήµατος για το οποίο κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλµατος, εκτός εάν έχει καταθέσει την άδειά του
στην οικεία αθλητική οµοσπονδία. Εν ενεργεία αθλητής
οµαδικού αθλήµατος ή ατοµικού αθλήµατος, ο οποίος
κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλµατος προπονητή, δύναται κατ’ εξαίρεση να ασκεί το επάγγελµα του προπονητή
σε: α) άλλη αγωνιστική κατηγορία από αυτήν στην οποία
συµµετέχει ως αθλητής, β) ακαδηµίες, ή γ) οµάδες αντίθετου µε αυτόν φύλου οποιασδήποτε αγωνιστικής κατηγορίας. Κατ’ εξαίρεση, εν ενεργεία αθλητής ιππασίας, ο
οποίος κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλµατος προπονητή, επιτρέπεται να ασκεί το επάγγελµα του προπονητή.
9. Πέραν της αδειοδότησης από τη Γ.Γ.Α. η άσκηση
του επαγγέλµατος του προπονητή δεν υπόκειται στην έγκριση ή άλλου ισοδύναµου αποτελέσµατος περιορισµό
άλλου φορέα, εφόσον ο προπονητής είναι κάτοχος πτυχίου Σχολής ή Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισµού (Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α.) της ηµεδαπής ή ισότιµης της αλλοδαπής µε κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο
άθληµα στο οποίο εργάζεται.
10. Για την πρόσληψη αλλοδαπού προπονητή από οµοσπονδία ή σωµατείο απαιτούνται: α) άδεια άσκησης επαγγέλµατος προπονητή από τη Γ.Γ.Α., β) άδεια διαµονής ή δελτίο διαµονής, τα οποία παρέχουν δικαίωµα εργασίας στην Ελλάδα, και γ) υποβολή δήλωσης µε την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις
του παρόντος και ότι το υποβαλλόµενο στη Γ.Γ.Α., στην
οικεία Δ.Ο.Υ., στην οµοσπονδία και στον Σύνδεσµο Προπονητών ιδιωτικό συµφωνητικό πρόσληψής του, είναι το
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µόνο που αναγνωρίζει, συνοµολογεί και αποδέχεται έναντι της Διεθνούς Οµοσπονδίας ή οποιασδήποτε άλλης
αρχής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
11. Σε αθλητές των αθληµάτων της σκοποβολής και
της τοξοβολίας µε εµπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών
και µε συµµετοχή σε είκοσι (20) τουλάχιστον επίσηµους
αγώνες στα παραπάνω ατοµικά αθλήµατα, απονέµεται η
ιδιότητα του εκπαιδευτή αθλήµατος σκοποβολής ή τοξοβολίας, εφόσον είναι κάτοχοι αντίστοιχου τίτλου εκπαιδευτικής επάρκειας της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας.
Ο εκπαιδευτής του προηγούµενου εδαφίου προσφέρει
τις γνώσεις και τις δεξιότητές του εθελοντικά χωρίς οικονοµικό ή άλλο υλικό αντάλλαγµα. Η άσκηση της σχετικής δραστηριότητας δεν υποδηλώνει καθ’ οιονδήποτε
τρόπο την άσκηση επαγγέλµατος ή επιτηδεύµατος από
αυτόν. Το δίπλωµα του εκπαιδευτή απονέµεται κατόπιν
παρακολούθησης και επιτυχούς δοκιµασίας εκπαιδευτικού προγράµµατος από την οικεία αθλητική οµοσπονδία,
η οποία τηρεί µητρώο εκπαιδευτών.
Τα αθλητικά σωµατεία, που καλλιεργούν τα αθλήµατα
της σκοποβολής και της τοξοβολίας και έχουν αθλητές
στη δύναµή τους ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών
δύνανται να απασχολούν εκπαιδευτή του οικείου αθλήµατος εγγεγραµµένο στο παραπάνω µητρώο εκπαιδευτών µε σύµβαση απασχόλησης άνευ ανταλλάγµατος.
12. α) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
και του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, καθορίζεται το ύψος του παραβόλου, που κατατίθεται ως δικαιολογητικό για την αναγγελία προς τη Γ.Γ.Α. της άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή.
β) Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, καθορίζονται τα ειδικότερα στοιχεία, που καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό µητρώο, καθώς και κάθε
άλλο ζήτηµα τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα
σχετικό µε την έναρξη και τον τρόπο λειτουργίας του ηλεκτρονικού µητρώου προπονητών της περ. β) της
παρ.1.
γ) Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, καθορίζονται η οργάνωση και λειτουργία της
Επιτροπής Ισοτιµιών της παρ. 3, καθώς και τα κριτήρια
και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων γνωµοδοτεί.
δ) Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, καθορίζεται το ποσοστό προσαύξησης του
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7, καθώς και οι προϋποθέσεις, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και
κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εκκαθάριση και την καταβολή της οικονοµικής επιβράβευσης της παρ. 7.
ε) Σε καθηγητές φυσικής αγωγής που υπηρετούν στο
Δηµόσιο επιτρέπεται να ανατίθενται καθήκοντα οµοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συµβούλου για τα ολυµπιακά αθλήµατα, µε κοινή απόφαση των αρµόδιων
οργάνων των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευµάτων
και Πολιτισµού και Αθλητισµού, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της οικείας οµοσπονδίας, µε την προϋπόθεση ότι έχουν καλυφθεί οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής µονάδας, στην οποία υπηρετεί ο εκπαιδευτικός.
Με την απόφαση αυτήν καθορίζονται το είδος και η διάρκεια άσκησης των καθηκόντων αυτών, η πλήρης ή µερική
απαλλαγή από τα καθήκοντα της οργανικής θέσης τους,
ο τρόπος και οι προϋποθέσεις διατήρησης της µισθολογικής και ασφαλιστικής κατάστασης των υπαλλήλων αυτών, καθώς επίσης κάθε άλλο σχετικό θέµα.»

Άρθρο 37
Επίπεδα προπονητών - Προσθήκη άρθρου 31Α
στον ν. 2725/1999
Στον ν. 2725/1999 (A΄ 121) προστίθεται άρθρο 31Α ως
εξής:
«Άρθρο 31Α
Επίπεδα προπονητών - Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Οι προπονητές διακρίνονται σε Α΄, Β΄ και Γ΄ επιπέδου από το ανώτερο προς το κατώτερο, αναλόγως της
εκπαίδευσης και των προσόντων τους, ως εξής:
Α. Προπονητές αθλήµατος Α΄ επιπέδου. Στο επίπεδο
αυτό εντάσσονται:
α) οι πτυχιούχοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης των Σχολών ή Τµηµάτων Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.ΕΦ.Α.Α) ή οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιµο και αντίστοιχο ή ως επαγγελµατικό ισοδύναµο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. µε κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο συγκεκριµένο άθληµα,
β) οι πτυχιούχοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης των
Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α., ή οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιµο και αντίστοιχο ή ως επαγγελµατικό
ισοδύναµο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν., ανεξαρτήτως ειδικότητας
και µε επαγγελµατική εµπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών ως προπονητές Β΄ επιπέδου του συγκεκριµένου αθλήµατος, η οποία αποδεικνύεται από αντίγραφο της
σύµβασης εργασίας, αναρτηµένης στο πληροφοριακό
σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» ή θεωρηµένης από την αρµόδια Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή αναρτηµένης στο
ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα φορολογίας
(TAXIS),
γ) οι κάτοχοι διπλώµατος περιοδικής σχολής προπονητών της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) Α΄ επιπέδου του αθλήµατος ή αντίστοιχου επιπέδου διπλώµατος της Εθνικής Σχολής Προπονητών της Γ.Γ.Α.,
δ) πρώην αθλητές που έχουν κατακτήσει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες ή 1η
έως 6η νίκη σε Παγκόσµιο Πρωτάθληµα ή 1η έως 4η νίκη
σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα ανδρών ή γυναικών, µε
αποδεικτικό επιτυχούς παρακολούθησης σχολής προπονητών Α΄ επιπέδου.
Β. Προπονητές αθλήµατος Β΄ επιπέδου. Στο επίπεδο
αυτό εντάσσονται:
α) οι πτυχιούχοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης των
Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α., ή οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιµο και αντίστοιχο ή ως επαγγελµατικό
ισοδύναµο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν., µε δευτερεύουσα ή άλλη
ειδικότητα,
β) οι πτυχιούχοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης των
Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιµο και αντίστοιχο ή ως επαγγελµατικό
ισοδύναµο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ανεξαρτήτως ειδικότητας
και µε επαγγελµατική εµπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών ως προπονητές Γ΄ επιπέδου του συγκεκριµένου αθλήµατος, η οποία αποδεικνύεται από αντίγραφο της
σχετικής σύµβασης εργασίας αναρτηµένης στο πληρο-
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φοριακό σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» ή θεωρηµένης από την αρµόδια Δ.Ο.Υ. ή αναρτηµένης στο ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα φορολογίας (TAXIS),
γ) οι πτυχιούχοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης των
Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιµο και αντίστοιχο ή ως επαγγελµατικά
ισοδύναµο από το Α.Τ.F.Ε.Ν., ανεξαρτήτως ειδικότητας,
εφόσον έχει συµπληρώσει επτά (7) τουλάχιστον αγωνιστικές περιόδους στην κορυφαία κατηγορία του αντίστοιχου αθλήµατος ως αθλητής. Η βεβαίωση της αθλητικής δραστηριότητας δίδεται από την αντίστοιχη οµοσπονδία.
δ) οι κάτοχοι διπλώµατος Σχολής Προπονητών Β΄ επιπέδου του συγκεκριµένου αθλήµατος των περιοδικών
σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή αντίστοιχου επιπέδου
διπλώµατος της Εθνικής Σχολής Προπονητών της Γ.Γ.Α..
Γ. Προπονητές αθλήµατος Γ΄ επιπέδου. Στο επίπεδο
αυτό εντάσσονται:
α) οι κάτοχοι διπλώµατος Σχολής Προπονητών Γ΄ επιπέδου του συγκεκριµένου αθλήµατος των περιοδικών
σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή αντίστοιχου επιπέδου
διπλώµατος της Εθνικής Σχολής Προπονητών της Γ.Γ.Α.,
β) οι κάτοχοι πιστοποιηµένου διπλώµατος Ινστιτούτου
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), ή αντίστοιχης αναγνωρισµένης σχολής της αλλοδαπής του επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων του άρθρου 47
του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) µε κατεύθυνση την προπονητική και ειδίκευση στο άθληµα, η οποία προκύπτει από το
Δίπλωµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
του άρθρου 42 του ν. 4763/2020 ή ισότιµο τίτλο της περ.
στ) της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193),
που εκδίδεται από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή, εφόσον δεν αναγράφεται στο δίπλωµα,
από τη Βεβαίωση Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) ή
Βεβαίωση Φοίτησης, που εκδίδονται από το Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης.
2. Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλµατος προπονητή απασχολούνται αναλόγως του επιπέδου τους ως εξής:
α) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλµατος προπονητή Α΄ επιπέδου σε οποιαδήποτε Ανώνυµη Αθλητική Εταιρεία (Α.Α.Ε.), Τµήµα Αµειβοµένων Αθλητών (Τ.Α.Α.),
ερασιτεχνικό αθλητικό σωµατείο ή ακαδηµία, καθώς και
στην Εθνική Οµάδα ως οµοσπονδιακοί προπονητές σε όλες τις κατηγορίες και αγωνίσµατα. Επίσης µπορούν να
απασχολούνται όπου και οι προπονητές Β΄ και Γ΄ επιπέδου.
β) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλµατος προπονητή Β΄ επιπέδου απασχολούνται σε οποιοδήποτε ερασιτεχνικό σωµατείο ή ακαδηµία, καθώς και ως βοηθοί
προπονητή στους προπονητές Α΄ επιπέδου. Επίσης µπορούν να απασχολούνται όπου και οι προπονητές Γ΄ επιπέδου.
γ) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλµατος προπονητή Γ΄ επιπέδου απασχολούνται ως βοηθοί προπονητή
στις περιπτώσεις που ως πρώτοι προπονητές µπορούν
να απασχοληθούν οι προπονητές Β΄ επιπέδου, καθώς
και ως πρώτοι προπονητές σε σωµατεία ή ακαδηµίες
στις κατηγορίες που συµµετέχουν σε αναπτυξιακά µη
µοριοδοτούµενα πρωταθλήµατα όλων των αγωνισµάτων.

3. Ειδικά για το άθληµα του ποδοσφαίρου, τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των προπονητών αναλόγως του επιπέδου τους καθορίζονται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία (Ε.Π.Ο.), σύµφωνα µε τη Σύµβαση Προπονητικής UEFA - Ε.Π.Ο., καθώς και σύµφωνα µε τον Κανονισµό Προπονητών Ποδοσφαίρου.
4. Οι απόφοιτοι αναγνωρισµένων σχολών προπονητών
της αλλοδαπής εντάσσονται στην κατηγορία που αποφασίζει η Επιτροπή Ισοτιµιών της παρ. 3 του άρθρου 31.
5. Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος.»
Άρθρο 38
Εθνική Σχολή Προπονητών Προσθήκη άρθρου 31Β στον ν. 2725/1999
Στον ν. 2725/1999 (Α΄ 121) προστίθενται άρθρο 31Β
ως εξής:
«Άρθρο 31Β
Εθνική Σχολή Προπονητών Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) ιδρύεται
σχολή µε την επωνυµία «Εθνική Σχολή Προπονητών»
(Ε.Σ.Π.), αρµόδια για την εκπαίδευση των προπονητών
κάθε επιπέδου, για όλα τα αθλήµατα και τους κλάδους άθλησης.
2. Η Ε.Σ.Π. έχει τις εξής αρµοδιότητες :
α. εισηγείται την ίδρυση επιµέρους σχολών προπονητών ανά άθληµα ή κλάδο άθλησης στο αρµόδιο σύµφωνα
µε το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) όργανο της
Γ.Γ.Α.,
β. συντονίζει το εκπαιδευτικό έργο και τη λειτουργία
των επιµέρους σχολών προπονητών ανά άθληµα ή κλάδο άθλησης,
γ. καταρτίζει και εισηγείται το πρόγραµµα εκπαίδευσης των προπονητών,
δ. εισηγείται στον αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό την έκδοση και το περιεχόµενο της προκήρυξης συµµετοχής στις επιµέρους σχολές προπονητών,
ε. επιλέγει το διδακτικό προσωπικό που εκπαιδεύει και
εξετάζει τους προπονητές. Για την εκπαίδευση σε θέµατα αντιντόπινγκ επιλέγονται εκπαιδευτές πιστοποιηµένοι από τον εθνικό φορέα αντιντόπινγκ.
3. Η Ε.Σ.Π. αποτελείται από επτά (7) τακτικά µέλη, µε
ισάριθµα αναπληρωµατικά, τα οποία ορίζονται για τετραετή θητεία µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό
Υπουργού. Ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής του είναι ανώτερα υπηρεσιακά στελέχη της Γ.Γ.Α., τρία (3) τακτικά
µέλη και οι αναπληρωτές τους είναι υπάλληλοι της
Γ.Γ.Α. και τρία (3) τακτικά µέλη µε τους αναπληρωτές
τους είναι µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(ΔΕΠ) των Σχολών ή Τµηµάτων Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α.), που προτείνονται από τις Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α.. Ο πρόεδρος, ο
αναπληρωτής του και τουλάχιστον δύο (2) από τα τρία
(3) τακτικά µέλη που προέρχονται από τη Γ.Γ.Α. διαθέτουν διδακτορικό ή µεταπτυχιακό δίπλωµα στον αθλητισµό.
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4.α) Κατά παρέκκλιση των παρ. 1 έως 3 οι σχολές προπονητών ποδοσφαίρου, θαλάσσιου σκι και χιονοδροµίας
µπορούν να ιδρύονται και να λειτουργούν από τις οικείες
αθλητικές οµοσπονδίες. Με κανονισµό που ψηφίζεται από τις οµοσπονδίες αυτές και εγκρίνεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 27, ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν στη λειτουργία των σχολών, καθώς και την απασχόληση των προπονητών, τα απαιτούµενα προσόντα
και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Τα διπλώµατα στους προπονητές χορηγούνται από τις οικείες οµοσπονδίες και θεωρούνται για τη νοµιµότητά τους από τη Γ.Γ.Α.. Η άδεια άσκησης επαγγέλµατος χορηγείται από το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, σύµφωνα µε τις περ. β) έως και ε) της παρ. 2.
β) Κατά παρέκκλιση της παρ. 9 του άρθρου 31, για το
άθληµα του ποδοσφαίρου, στο οποίο προβλέπονται διαβαθµίσεις στα διπλώµατα προπονητικής, σύµφωνα µε τις
υποδείξεις και τις προδιαγραφές της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Οµοσπονδιών (Union of European
Football Associations, UEFA) και λειτουργούν σχολές
προπονητών, σύµφωνα µε την περ. α) από την οικεία αθλητική οµοσπονδία, οι πτυχιούχοι των Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή
Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή ισότιµης σχολής της αλλοδαπής µε ειδίκευση ή κύριο άθληµα το ποδόσφαιρο, µε τη λήψη του πτυχίου τους ή της ισοτιµίας και αντιστοιχίας ή επαγγελµατικής ισοδυναµίας του πτυχίου τους, αντιστοίχως, αποκτούν αυτοδικαίως ισοτιµία και αντιστοιχία ή επαγγελµατική ισοδυναµία µε το δίπλωµα προπονητή ποδοσφαίρου επιπέδου UEFA B που χορηγεί η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία (Ε.Π.Ο.) και αποκτούν τα αντίστοιχα επαγγελµατικά δικαιώµατα, χωρίς να απαιτείται καµία
περαιτέρω διαπιστωτική πράξη από την ίδια. Η µετάβαση
στο επίπεδο διπλώµατος UEFA A πραγµατοποιείται µέσω συµµετοχής των ενδιαφεροµένων στις σχολές προπονητικής της Ε.Π.Ο. µε έκπτωση πενήντα τοις εκατό
(50%) στα καταβλητέα δίδακτρα.
5.α) Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, καθορίζονται τα θέµατα λειτουργίας της
Ε.Σ.Π., η υπηρεσιακή µονάδα της Γ.Γ.Α. που είναι αρµόδια για τη διοικητική και επιστηµονική υποστήριξη του
έργου της, και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτοµερειακό ζήτηµα.
Με όµοια απόφαση, η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση της Ε.Σ.Π., καταρτίζεται ενιαίος κανονισµός σχολών προπονητών και ρυθµίζονται τα θέµατα λειτουργίας
των επιµέρους ανά άθληµα ή κλάδο άθλησης σχολών, οι
αρµοδιότητες και τα όργανα διοίκησης αυτών, το πρόγραµµα εκπαίδευσης ανά επίπεδο σπουδών, τα προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εκπαιδευόµενων σε
επιµέρους σχολή προπονητών, ο κανονισµός εξετάσεων
και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Στην απόφαση αυτήν καθορίζονται επίσης: α) το ποσό
των διδάκτρων, που καταβάλλεται ανταποδοτικά από κάθε εκπαιδευόµενο, β) η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών, και γ) οι ώρες συνολικής υποχρεωτικής παρακολούθησης των µαθηµάτων κάθε επιµέρους σχολής, οι οποίες
δεν µπορούν να είναι λιγότερες του ενενήντα πέντε τοις
εκατό (95%) των συνολικών ωρών διδασκαλίας για κάθε
περίοδο.
β) Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, καθορίζεται η αποζηµίωση των µελών της

Ε.Σ.Π. και των µελών του διδακτικού προσωπικού των επιµέρους ανά άθληµα ή κλάδο άθλησης σχολών προπονητών, η οποία βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό της
Γ.Γ.Α..»
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 39
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος µέρους είναι η ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων, που εµπίπτουν στο πεδίο του αθλητισµού.
Άρθρο 40
Αντικείµενο
Αντικείµενο του παρόντος µέρους αποτελεί η αντιµετώπιση χρόνιων δυσλειτουργιών και δυσαρµονιών ή
προβλήµατα διοικητικής φύσεως, στο πεδίο του αθλητισµού.
Άρθρο 41
Ειδική αθλητική αναγνώριση - Εγγραφή στο
ηλεκτρονικό µητρώο αθλητικών σωµατείων Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999
Στην παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121)
µετά τη λέξη «αναγνώριση» προστίθενται οι λέξεις «και
έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό µητρώο αθλητικών σωµατείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020.» και η παρ. 5
διαµορφώνεται ως εξής:
«5. Με την επιφύλαξη της παρ. 1Α, όπου στον παρόντα
νόµο αναφέρεται αθλητικό σωµατείο, νοείται το σωµατείο που έχει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση και έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό µητρώο αθλητικών σωµατείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020
(Α΄ 148).»
Άρθρο 42
Δικαιώµατα και υποχρεώσεις αθλητών - Μεταγραφές
ερασιτεχνών αθλητών - Τροποποίηση των παρ. 2 και 7
και προσθήκη παρ. 3Α στο άρθρο 33 του ν. 2725/1999
Στο άρθρο 33 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) στην παρ. 2
προστίθενται τέταρτο, πέµπτο, έκτο, έβδοµο, όγδοο και
ένατο εδάφια, προστίθεται παρ. 3Α, τροποποιείται η παρ.
7 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 33
Δικαιώµατα - Υποχρεώσεις αθλητών
1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται σε
αθλητές που δεν αγωνίζονται σε τµήµα αµειβόµενων αθλητών αθλητικού σωµατείου ή σε αθλητική ανώνυµη εταιρεία.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 85
του παρόντος νόµου, η αγωνιστική δραστηριότητα των
αθλητών δεν αποτελεί άσκηση επαγγελµατικής αθλητικής δραστηριότητας. Οικονοµικές ή άλλες παροχές που
δίνονται από αθλητικά σωµατεία, ενώσεις ή οµοσπον-
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δίες σε αθλητές, ως ενίσχυση για την υποστήριξη της αθλητικής τους δραστηριότητας, δεν αποτελούν οικονοµικά ανταλλάγµατα, κατά την έννοια των διατάξεων του
άρθρου 86 του παρόντος νόµου. Οι σχέσεις αθλητών και
αθλητικών σωµατείων καθορίζονται από τις διατάξεις
του καταστατικού ή του σχετικού ειδικού κανονισµού
της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας.
Οι αθλητές και οι αθλήτριες που αγωνίζονται σε σωµατεία που συµµετέχουν σε ερασιτεχνικά πρωταθλήµατα εθνικών κατηγοριών οµαδικών αθληµάτων, ανδρών
και γυναικών, δύνανται να υπογράφουν ιδιωτικό συµφωνητικό παροχής αθλητικών υπηρεσιών, το οποίο κατατίθεται στην οικεία αθλητική οµοσπονδία. Ο αθλητής ή η αθλήτρια υπάγεται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ µόνο για
τον κίνδυνο ατυχήµατος καταβάλλοντας την εισφορά ύψους ένα τοις εκατό (1%) της παρ. 1 του άρθρου 10 του
ν. 2217/1994 (Α΄ 83). Η ασφάλιση πραγµατοποιείται για
είκοσι πέντε (25) ηµέρες τον µήνα, για όλη την αγωνιστική περίοδο, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της απασχόλησης. Σε περίπτωση, που κατά τη διάρκεια της κατά τα ανωτέρω ασφάλισης ο αθλητής δεν καλύπτεται για παροχές ασθένειας σε είδος, άµεσα ή έµµεσα, από άλλη ασφάλιση, τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται και για τον
κίνδυνο αυτόν στην ασφάλιση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Οι προβλεπόµενες για την περίπτωση αυτήν ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον ασφαλισµένο και τον αντισυµβαλλόµενό του κατά την ισχύουσα αναλογία. Η εξαίρεση από τις εισφορές για παροχές σε είδος, σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 89, ισχύει και για τους αθλητές και τις
αθλήτριες του τέταρτου εδαφίου.
3. Με τους ειδικούς κανονισµούς του άρθρου 27 του
παρόντος νόµου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφών και µεταγραφών αθλητών, ο χρόνος διενέργειάς τους, καθώς και η διαδικασία και τα αρµόδια για
την έγκρισή τους όργανα. Μεταγραφές επιτρέπεται να
γίνονται κατά τη διάρκεια µίας (1) ή δύο (2) µεταγραφικών περιόδων κάθε χρόνο, µε εξαίρεση τις µεταγραφές
Ελλήνων αθλητών του εξωτερικού για τις οποίες µπορεί
να ορίζεται άλλη µεταγραφική περίοδος. Η διάρκεια κάθε µεταγραφικής περιόδου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ηµέρες.
Μεταξύ των όρων και των προϋποθέσεων των µεταγραφών συµπεριλαµβάνονται υποχρεωτικά και οι προϋποθέσεις µεταγραφής λόγω συναίνεσης σωµατείου, αποδέσµευσης, αγωνιστικής απραξίας, µετοίκησης του αθλητή για σπουδές ή για επαγγελµατικούς λόγους του ίδιου ή των γονέων του, λόγω ελεύθερης µεταγραφής αθλητή κάτω ή πάνω από ορισµένη ηλικία και λόγω διάλυσης σωµατείου ή αναστολής δραστηριότητας τµήµατός
του ή απώλειας της ειδικής αναγνώρισής του. Η συµφωνία µεταγραφής αθλητή από αθλητικό σωµατείο σε άλλο
µε συναίνεση του πρώτου, επιτρέπεται και µε οικονοµικό
αντάλλαγµα, εφόσον, για την παραχώρηση του δελτίου
αθλητικής ιδιότητας του αθλητή, εκδοθεί το προσήκον
φορολογικό παραστατικό µε τον αναλογούντα φόρο
προστιθέµενης αξίας ή όποια άλλη φορολογική επιβάρυνση προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και καταχωριστεί στα Βιβλία Εσόδων Εξόδων των δύο αθλητικών
σωµατείων. Οι ανωτέρω Κανονισµοί, κατά το µέρος που
αφορούν διατάξεις για εγγραφές και µεταγραφές αθλητών, δεν επιτρέπεται να τροποποιούνται, αν δεν παρέλθει διετία από την κατά νόµο έγκρισή τους.

3Α. Κάθε ηλικιακό όριο, που προβλέπεται από κανονισµό αθλητικής οµοσπονδίας για την έκδοση δελτίου αθλητή είναι ανίσχυρο. Ερασιτέχνης αθλητής ή αθλήτρια
µεταγράφεται ελεύθερα από το αθλητικό σωµατείο, στη
δύναµη του οποίου ανήκει, σε άλλο σωµατείο, από τη θερινή µεταγραφική περίοδο του ηµερολογιακού έτους εντός του οποίου συµπληρώνεται το δέκατο ένατο (19ο)
έτος της ηλικίας του/της και εφεξής. Το δικαίωµα του
πρώτου εδαφίου περί ελεύθερης µεταγραφής ασκείται
µόνο κατά τη διάρκεια της θερινής µεταγραφικής περιόδου. Ως προς τον υπολογισµό του ύψους της τυχόν καταβλητέας αποζηµίωσης κατάρτισης, τις προϋποθέσεις
καταβολής της, το σωµατείο ή τα σωµατεία που δικαιούνται να εισπράξουν τέτοια αποζηµίωση και οποιοδήποτε
άλλο συναφές ζήτηµα εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις του
κανονισµού µεταγραφών της οικείας οµοσπονδίας. Η
παρούσα δεν εφαρµόζεται, αν πρόκειται για ερασιτέχνη
αθλητή ή αθλήτρια τµήµατος ή οµάδας υποδοµής που ανήκει σε Αθλητική Ανώνυµη Εταιρεία (Α.Α.Ε.).
4. Επιτρέπεται σε αθλητή ατοµικού ή οµαδικού αθλήµατος να συνάπτει συµβάσεις χορηγίας ή διαφήµισης
προϊόντων ή υπηρεσιών µε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εφόσον τούτο δεν αντίκειται στους τεχνικούς κανονισµούς του αθλήµατος, στους κανονισµούς της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας ή της Δ.Ο.Ε.. Οι συµβάσεις του
προηγούµενου εδαφίου απαιτείται να εγκριθούν από την
οικεία αθλητική οµοσπονδία και µε µέριµνά της να κατατεθούν στην αρµόδια Δ.Ο.Υ.. Αν δεν συντρέχει µια από
τις προϋποθέσεις, οι συµβάσεις είναι ανίσχυρες και δεν
παράγουν έννοµα αποτελέσµατα.
5. Η προσφορά υπηρεσιών στις εθνικές οµάδες είναι ύψιστη υποχρέωση των αθλητών. Αθλητής που αρνείται
αδικαιολόγητα να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην αντίστοιχη εθνική οµάδα τιµωρείται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον ειδικό κανονισµό του άρθρου 27 του παρόντος νόµου, µε ποινή αποκλεισµού από τους αγώνες της
εθνικής οµάδας, των πρωταθληµάτων και του κυπέλου
και στερείται τις κάθε είδους παροχές της οµοσπονδίας.
Αθλητής που τιµωρείται για άρνηση προσφοράς των υπηρεσιών του στην εθνική οµάδα, στερείται επίσης των
κάθε είδους παροχών της Πολιτείας, των ευεργετηµάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος
και των τυχόν ειδικών φορολογικών απαλλαγών.
6. Ο αθλητής οφείλει να συµµορφώνεται µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τους ισχύοντες εκάστοτε κανονισµούς της Δ.Ο.Ε. σχετικά µε τη φαρµακοδιέγερση. Αθλητής που τιµωρείται από την οικεία αθλητική οµοσπονδία ή την αντίστοιχη παγκόσµια για παράβαση των κανονισµών περί φαρµακοδιέγερσης στερείται τις κάθε είδους παροχές της οµοσπονδίας του, όπως επίσης και τις
κάθε είδους παροχές της Πολιτείας και τα ευεργετήµατα
που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και
τις τυχόν φορολογικές απαλλαγές.
7. Στα ελληνικά ερασιτεχνικά διασυλλογικά πρωταθλήµατα τοπικού, περιφερειακού ή πανελλαδικού επιπέδου και στους ελληνικούς ερασιτεχνικούς αγώνες κυπέλλου, ατοµικών ή οµαδικών αθληµάτων, επιτρέπεται
να συµµετέχουν: α) οµογενείς, β) πολίτες κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), γ) πολίτες τρίτης
χώρας και ανιθαγενείς, που διαµένουν νόµιµα στη Χώρα
µε άδεια διαµονής ή δελτίο διαµονής σε ισχύ, ή είναι κάτοχοι βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης της παρ. 5 του άρ-

34
θρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014
(Α΄ 80) για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας ή δελτίου διαµονής αντίστοιχα και δ) πολίτες τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς που διαµένουν στη Χώρα είτε ως δικαιούχοι
διεθνούς προστασίας είτε ως αιτούντες διεθνή προστασία. Τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου εγγράφονται σε
αθλητικά σωµατεία της επιλογής τους και αποκτούν την
αθλητική ιδιότητα, εφόσον πληρούν τις ηλικιακές και
λοιπές προϋποθέσεις που θέτουν οι κανονισµοί της οικείας οµοσπονδίας, µε την επίδειξη αντίστοιχα:
α) δελτίου ταυτότητας οµογενούς,
β) διαβατηρίου κράτους µέλους Ε.Ε.,
γ) άδειας διαµονής ή δελτίου διαµονής ή βεβαίωσης
κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας ή δελτίου διαµονής της παρ. 5 του άρθρου 8 ή της
παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) αντίστοιχα
και
δ) άδειας διαµονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή
δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία (Δ.Α.Δ.Π.).
8. Απαγορεύεται η συµµετοχή αθλητή σε αγώνες που
δεν έχουν εγκριθεί από την οικεία αθλητική οµοσπονδία.
9. Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συµµετοχή
τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση αυτή
δίδεται µόνο κατόπιν συγκεκριµένων ιατρικών εξετάσεων, οι οποίες προσδιορίζονται µε εισήγηση του Εθνικού
Κέντρου Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε.) και θεσπίζονται
µε κοινή απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού και του Υπουργού Υγείας. Η πιστοποίηση ικανότητας προς άθληση καταγράφεται σε κάρτα υγείας, η
οποία αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή, βρίσκεται στην κατοχή του και ισχύει για ένα (1) έτος από τη
θεώρησή της. Η κάρτα του προηγούµενου εδαφίου ανανεώνεται και εκδίδεται από τις Εθνικές Αθλητικές Οµοσπονδίες. Οι αθλητές του αγωνιστικού µπριτζ και του ζατρικίου εξαιρούνται από την υποχρέωση πιστοποίησης
της υγείας τους και έκδοσης της κάρτας υγείας του τρίτου εδαφίου της παρούσας, ως προϋπόθεσης για τη συµµετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες.
Η Κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται βάσει της προαναφερθείσας κοινής υπουργικής απόφασης από ιατρούς
µονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας
Υγείας, Περιφερειακών ή Πανεπιστηµιακών Νοσοκοµείων, υγειονοµικών στρατιωτικών µονάδων ή από ιατρούς
έχοντες οποιαδήποτε σχέση µε το Δηµόσιο ή ν.π.δ.δ.,
καθώς και ιατρούς του ιδιωτικού τοµέα, κατέχοντες την
καρδιολογική ειδικότητα. Σε ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων
παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης µετεκπαιδευτικών σεµιναρίων που διοργανώνει το Ε.Κ.Α.Ε. σε θέµατα προαγωνιστικού ελέγχου των αθλητών, µε βάση την
προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση.
Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο
και δεν συνδέεται µε το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας.
Προσκοµίζεται υποχρεωτικά στη γραµµατεία ή στον αρµόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης
αγωνιστικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε τους κανονισµούς
διεξαγωγής αγώνων των Εθνικών Αθλητικών Οµοσπονδιών ως βασική προϋπόθεση συµµετοχής στον αγώνα.
Στην Κάρτα Υγείας Αθλητή αναγράφονται τα παρακάτω:
α) Εθνική Αθλητική Οµοσπονδία, β) όνοµα, επίθετο, πατρώνυµο αθλητή, γ) έτος γέννησης, δ) άθληµα, ε) φωτογραφία, στ) αριθµός δελτίου αθλητικής ιδιότητας, ζ) ΑΜΚΑ, η) ηµερολογιακή θεώρηση µε βεβαίωση - υπογραφή
ιατρού για την πιστοποίηση συµµετοχής στο άθληµα

(προετοιµασία και αγώνες) και βεβαίωση - υπογραφή, ότι
έχει υποβληθεί στις ιατρικές εξετάσεις που ορίζονται
στην προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση.
Από την ψήφιση του παρόντος µέσα σε διάστηµα ενός
(1) έτους, οι Εθνικές Αθλητικές Οµοσπονδίες οφείλουν
να τροποποιήσουν τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας, να µεριµνήσουν για την ενηµέρωση των αθλητικών σωµατείων της δύναµής τους και την έκδοση των καρτών υγείας
των αθλητών τους.
Η τροποποίηση των Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας, καθώς και η έκδοση της Κάρτας Υγείας των Αθλητών γίνεται ατελώς χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση των αθλητικών σωµατείων και των αθλητών.
10. Αθλητής ερασιτεχνικού σωµατείου που µεταγράφεται σε οµάδα του εξωτερικού χωρίς τη συναίνεση του
σωµατείου του, εφόσον επιστρέψει στην Ελλάδα, εντάσσεται αυτοδίκαια στη δύναµη του αθλητικού σωµατείου στο οποίο ανήκε πριν από τη µεταγραφή του.»
Άρθρο 43
Συνοδός αθλητή αλπικού σκι µε προβλήµατα όρασης Τροποποίηση της παρ. 20 του άρθρου 34
του ν. 2725/1999
Στην παρ. 20 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (A΄ 121),
περί των παροχών σε διακρινόµενους αθλητές, προστίθενται οι συνοδοί αθλητές αλπικού σκι µε προβλήµατα όρασης και η παρ. 20 διαµορφώνεται ως εξής:
«20. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται
ανάλογα στους συνοδούς - αθλητές, οι οποίοι αγωνίζονται µαζί µε αθλητές µε αναπηρία, όπως και όπου απαιτείται από το αγώνισµά τους σύµφωνα µε τους διεθνείς
κανονισµούς του οικείου αθλήµατος και σηµειώνουν τις
εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις της παρ. 2. Με την επιφύλαξη αντίθετων διατάξεων σχετικά µε την εισαγωγή
τους στα Σ.Ε.Φ.Α.Α., η παρούσα αφορά αποκλειστικά και
µόνον στα εξής αθλήµατα ατόµων µε αναπηρία: στίβο,
ποδηλασία, µπότσια (boccia), αλπικό σκι και ειδικότερα
στους πιλότους που αγωνίζονται σε αγώνες ποδηλασίας
τάντεµ (tandem), στους αθλητές - συνοδούς των αθλητών του στίβου µε προβλήµατα όρασης, στους αθλητές συνοδούς των ατόµων µε αναπηρία που αγωνίζονται στο
µπότσια και στους αθλητές - συνοδούς των αθλητών του
αλπικού σκι µε προβλήµατα όρασης.»
Άρθρο 44
Έλεγχος των αθλητικών φορέων από τη Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού - Προσθήκη άρθρου 52Β
στον ν. 2725/1999
Στον ν. 2725/1999 (Α΄ 121) προστίθεται άρθρο 52Β ως
εξής:
«Άρθρο 52Β
Επιτόπιος έλεγχος αθλητικών φορέων Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.), δύναται
να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους των αθλητικών φορέων, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 52. Ο
επιτόπιος έλεγχος διενεργείται ιδίως για τη διαπίστωση:
α) της ακρίβειας των καταχωρίσεων των αθλητικών
φορέων στο ηλεκτρονικό µητρώο αθλητικών φορέων
του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α΄ 49) και στο ηλε-
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κτρονικό µητρώο αθλητικών σωµατείων µε ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 142 του ν. 4714/2020
(Α΄ 148),
β) της συµµόρφωσης µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 3, 6, 8, 27, 28, 31 και 34, και
γ) της τήρησης, κατά τη διεξαγωγή των επίσηµων αθλητικών διοργανώσεων, των οικείων προκηρύξεων και
των κανονισµών του άρθρου 27.
2. Οι έλεγχοι διενεργούνται από κλιµάκια ελέγχου, τα
οποία συγκροτούνται από δύο (2) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισµού και έναν (1) υπάλληλο
της Διεύθυνσης Οικονοµικής Υποστήριξης Τοµέα Αθλητισµού, εκ των οποίων ένας (1) τουλάχιστον υπάλληλος
υπηρετεί στο τµήµα που έχει την αρµοδιότητα τήρησης
των µητρώων ή, αναλόγως, την αρµοδιότητα εποπτείας
της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας και ένας (1) τουλάχιστον υπάλληλος ανήκει στον κλάδο ή την ειδικότητα Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού. Η συγκρότηση των κλιµακίων γίνεται µε απόφαση του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισµού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο συντονιστής του κλιµακίου ελέγχου. Με απόφαση του
Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισµού, δύναται να συµµετέχουν στα κλιµάκια ελέγχου υπάλληλοι άλλων οργανικών
µονάδων της Γ.Γ.Α..
3. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διακρίνονται σε προγραµµατισµένους και έκτακτους. Οι προγραµµατισµένοι έλεγχοι
διενεργούνται σε δείγµα των ελεγχόµενων φορέων,
σύµφωνα µε ετήσιο πρόγραµµα που καταρτίζεται από τη
Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισµού, στο πλαίσιο των
στρατηγικών στόχων της. Οι έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται ύστερα από καταγγελίες, για τις οποίες το αρµόδιο τµήµα σε συνεργασία µε τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισµού έχει αποφανθεί, ότι
χρήζουν διερεύνησης. Καταγγελίες που έχουν τεθεί στο
αρχείο εξετάζονται µετά από εντολή του αρµόδιου για
τον αθλητισµό Υπουργού.
4. Με το πέρας του ελέγχου συντάσσεται έκθεση ελέγχου, η οποία συνοδευόµενη από τον φάκελο τεκµηρίωσης του ελέγχου, υποβάλλεται στον Προϊστάµενο
του αρµόδιου τµήµατος της Διεύθυνσης, ο οποίος κοινοποιεί αντίγραφό της στον ελεγχόµενο αθλητικό φορέα.
Οι ελεγχόµενοι φορείς έχουν δικαίωµα να υποβάλουν
εγγράφως αντιρρήσεις κατά της έκθεσης εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την παραλαβή της.
5. Αν από τον διεξαχθέντα έλεγχο προκύπτει η υποβολή ψευδών ή ανακριβών καταχωρίσεων στα ηλεκτρονικά
µητρώα της περ. α) της παρ. 1, ο ελεγχθείς αθλητικός
φορέας διαγράφεται από το οικείο µητρώο, µε απόφαση
του αρµόδιου σύµφωνα µε το άρθρο 109 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133), οργάνου της Γ.Γ.Α.. Αν προκύπτει
η παραβίαση των άρθρων που παρατίθενται στην περ. β)
ή των όρων των προκηρύξεων ή των κανονισµών της
περ. γ) της παρ. 1, ανάλογα µε το είδος της παράβασης
επέρχονται, κατά περίπτωση, οι από τα άρθρα αυτά προβλεπόµενες έννοµες συνέπειες και συγκεκριµένα είτε
εκκινεί η διαδικασία έκπτωσης µέλους ή µελών της διοίκησης του αθλητικού φορέα της παρ. 9 του άρθρου 3, είτε ανακαλείται η ειδική αθλητική αναγνώριση της παρ. 3
του άρθρου 8, του άρθρου 27 και της παρ. 2 του άρθρου

28 είτε ανακαλούνται οι παροχές και τα προνόµια του
άρθρου 34 σε διακριθέντες αθλητές.
6. Οι αθλητικοί φορείς υποχρεούνται να παρέχουν κάθε διευκόλυνση για τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων.
7. Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, καθορίζονται η διαδικασία διενέργειας των επιτόπιων ελέγχων και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος.
8. Για τους ελέγχους του παρόντος καταβάλλεται στα
µέλη των κλιµακίων ελέγχου αποζηµίωση, σύµφωνα µε
το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
Άρθρο 45
Παραχώρηση κατά χρήση του γηπέδου ποδοσφαίρου
του Τοµέα Α΄ της Περιοχής Ανάπλασης II
στον Βοτανικό
1. Σε εκτέλεση του από 29.4.2013 π.δ. (ΑΑΠ 161), ο
Δήµος Αθηναίων δύναται να παραχωρήσει υπό όρους τη
χρήση, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων και των αθλητικών λειτουργιών του
γηπέδου ποδοσφαίρου στον Τοµέα Ανάπλασης Α΄ της
περιοχής Ανάπλασης ΙΙ στον Βοτανικό, καθώς και τις
προβλεπόµενες στην Περιοχή Ανάπλασης Ι της Λεωφόρου Αλεξάνδρας εγκαταστάσεις στο αθλητικό σωµατείο
µε την επωνυµία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (ΠΑΟ)» (εφεξής «σωµατείο»), που ιδρύθηκε µε την
υπ’ αριθµ. 227/1924 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών
µε έδρα την Αθήνα. Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη και αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της προβλεπόµενης στην παρ. 2
σύµβασης. Οι µοναδικοί λόγοι λήξης της παραχώρησης
προ των ενενήντα εννέα (99) ετών είναι εάν το σωµατείο διαλυθεί, τεθεί σε εκκαθάριση, ή παύσει για οποιονδήποτε λόγο να ασκεί τον καταστατικό του σκοπό. Μετά
τη λήξη της παραχώρησης η χρήση, τα δικαιώµατα και οι
υποχρεώσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων και των αθλητικών λειτουργιών του γηπέδου ποδοσφαίρου, όπως
θα έχει διαµορφωθεί και σε όποια κατάσταση βρίσκεται
τον χρόνο εκείνο, επανέρχονται στον Δήµο Αθηναίων, άνευ ουδεµίας αποζηµιώσεως του σωµατείου ή οποιουδήποτε τρίτου.
2. Με σύµβαση που καταρτίζεται µεταξύ του Δήµου Αθηναίων και του σωµατείου δύναται, να καθορίζονται οι
ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις των παραχωρήσεων
που προβλέπονται στην παρ. 1, οι ειδικότεροι όροι και
προϋποθέσεις της τυχόν εκχώρησης δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
3. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στη σύµβαση παραχώρησης των αθλητικών λειτουργιών του γηπέδου ποδοσφαίρου στον Τοµέα Ανάπλασης
Α΄ της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ της παρ. 1, µπορούν να
εκχωρηθούν από το σωµατείο στην Ποδοσφαιρική Ανώνυµη Εταιρία (Π.Α.Ε.) του για την εκτέλεση των καταστατικών σκοπών της και τη χρήση του γηπέδου ποδοσφαίρου ως έδρας της οµάδας της για όλους τους φιλικούς και επίσηµους αγώνες της, στο πλαίσιο συµµετοχής της στις εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις.
4. Με σύµβαση που καταρτίζεται µεταξύ του Δήµου Αθηναίων και της ως άνω Π.Α.Ε., δύναται να επιτρέπεται
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σε αυτήν να µισθώνει απευθείας τους ελεύθερους και µη
προοριζόµενους για άλλους αθλητικούς σκοπούς χώρους, οι οποίοι ευρίσκονται στις πιο πάνω εγκαταστάσεις του γηπέδου του Τοµέα Ανάπλασης Α΄ της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ, µε σκοπό την εµπορική εκµετάλλευση
των χώρων αυτών. Το ίδιο δικαίωµα δίδεται και για τις
συµβάσεις ονοµατοδοσίας των αθλητικών χώρων και
των εγκαταστάσεων αυτών.
5. Η περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 7 του ως άνω από
29.4.2013 π.δ. αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Ο Δήµος Αθηναίων έχει την ευθύνη να κινήσει τις
αναγκαίες διαδικασίες για τη σύναψη των συµβάσεων
παραχώρησης ή εκµίσθωσης του χώρου και την κατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου στον Τοµέα Ανάπλασης Α της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ. Η έκδοση της σχετικής οικοδοµικής αδείας θα γίνει µε επιµέλεια του Δήµου
Αθηναίων. Η εκτέλεση των σχετικών εργασιών κατασκευής θα γίνει µε επιµέλεια και δαπάνες του Δήµου Αθηναίων. Το γήπεδο ποδοσφαίρου στον Τοµέα Ανάπλασης Α της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ δεν υπάγεται ως προς
τον τρόπο λειτουργίας και διοίκησής του στις διατάξεις
του ν. 423/1976 (Α΄ 223).
Ειδικά για την περίπτωση του Προγράµµατος Διπλής
Ανάπλασης των περιοχών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας
και του Βοτανικού του Δήµου Αθηναίων, κατ’ εφαρµογή
του παρόντος διατάγµατος, η δηµοπράτηση του έργου
µπορεί να διενεργηθεί πριν τη συζήτηση της αίτησης περί προσωρινού ή οριστικού καθορισµού αποζηµίωσης. Οικοδοµικές άδειες εκδίδονται και οικοδοµικές εργασίες εκτελούνται µόνον επί των τµηµάτων του Τοµέα Ανάπλασης Α΄ της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ επί των οποίων υφίσταται εκάστοτε κυριότητα του Δήµου Αθηναίων».
6. Τα έσοδα από κάθε µορφής εµπορικές λειτουργίες
του γηπέδου ποδοσφαίρου κατανέµονται µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Δήµου Αθηναίων κατά εξήντα πέντε
τοις εκατό (65%) και τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) αντιστοίχως. Τα ως άνω ποσοστά ανταποκρίνονται στην
αξία συνεισφοράς των µερών του προγράµµατος διπλής
ανάπλασης στο έργο κατασκευής του γηπέδου και στην
πρόσθετη αξία που φέρουν οι Περιοχές Ανάπλασης Ι και
ΙΙ σε κάθε εµπλεκόµενο µέρος, σε συνδυασµό µε τις υποχρεώσεις, που αναλαµβάνει ο Δήµος Αθηναίων για τη
συνολική επιµέλεια της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ.
Άρθρο 46
Προσωπικό εθνικών αθλητικών οµοσπονδιών
και ενώσεων - Προσθήκη παρ. 2α στο άρθρο 55
του ν. 4603/2019
Στο άρθρο 55 του ν. 4603/2019 (Α΄ 48) προστίθεται
παρ. 2α και το άρθρο 55 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 55
Προσωπικό εθνικών αθλητικών
οµοσπονδιών και ενώσεων
1. Το υφιστάµενο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διοικητικό προσωπικό των Εθνικών Αθλητικών Oµοσπονδιών µε ειδική αθλητική αναγνώριση, το οποίο έχει
προσληφθεί µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, κατατάσσεται σε αντίστοιχες
κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα οργανικές θέσεις
προσωπικού της οικείας οµοσπονδίας. Αν δεν υπάρχουν
αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις ή οι υφιστάµενες

δεν επαρκούν, η κατάταξη γίνεται σε αντίστοιχες συνιστάµενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες καταργούνται µόλις κενωθούν µε οποιονδήποτε τρόπο. Η κατάταξη και, εφόσον απαιτείται, η σύσταση προσωποπαγών
θέσεων γίνεται κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, µε διαπιστωτική πράξη του Δ.Σ. της ενδιαφερόµενης
οµοσπονδίας, η οποία εκδίδεται και κοινοποιείται στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού µέσα σε αποκλειστική προθεσµία εξήντα (60) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, αναστέλλεται η οικονοµική επιχορήγηση της ενδιαφερόµενης αθλητικής οµοσπονδίας,
µέχρι την έκδοση και κοινοποίηση της διαπιστωτικής
πράξης του Δ.Σ. της στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού.
2. Υπάλληλοι, που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις αθλητικών ενώσεων ή και οµοσπονδιών µε ειδική αθλητική αναγνώριση µεταφέρονται σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις άλλης ένωσης ή οµοσπονδίας (ένωση ή
Οµοσπονδία υποδοχής), µε απόφαση του Δ.Σ. της ένωσης ή οµοσπονδίας αυτής, η οποία εκδίδεται ύστερα από
αίτησή τους και µε την προγενέστερη σύµφωνη γνώµη
του Δ.Σ. της ένωσης ή οµοσπονδίας στην οποία υπηρετούν. Οι υπάλληλοι αυτοί µεταφέρονται µε την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο ή ειδικότητα και το ίδιο µισθολογικό κλιµάκιο και διατηρούν το ασφαλιστικό
και συνταξιοδοτικό τους καθεστώς. Επί ποινή ακυρότητας, στην απόφαση του Δ.Σ. της ένωσης ή οµοσπονδίας
υποδοχής: (α) αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόµενου υπαλλήλου και της εργασιακής του σχέσης µε την ένωση ή οµοσπονδία από την οποία προέρχεται, ιδίως ο χρόνος πρόσληψής του, η οργανική θέση
που κατέχει, ο κλάδος, η ειδικότητα και το µισθολογικό
του κλιµάκιο και (β) βεβαιώνεται η πρόβλεψη πίστωσης
στον προϋπολογισµό της ένωσης ή οµοσπονδίας υποδοχής, για την κάλυψη των πάσης φύσεως µισθολογικών
και ασφαλιστικών δαπανών. Η ένωση ή οµοσπονδία υποδοχής υποχρεούται, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη
λήψη της απόφασης του Δ.Σ. της για τη µεταφορά σε αυτήν υπαλλήλου άλλης ένωσης ή οµοσπονδίας, να κοινοποιήσει στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού επικυρωµένο
αντίγραφο της απόφασης αυτής, συνοδευόµενο από τη
σύµφωνη γνώµη του Δ.Σ. της ένωσης ή οµοσπονδίας από την οποία προέρχεται ο υπάλληλος.
2α. Υπάλληλοι, που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις αθλητικής οµοσπονδίας, στην οποία αίρεται η ειδική αθλητική αναγνώριση µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, µεταφέρονται
σε κενές οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις της αθλητικής οµοσπονδίας που αναλαµβάνει την καλλιέργεια του
αθλήµατος και των κλάδων άθλησης ή σε άλλη αθλητική
οµοσπονδία µε ειδική αθλητική αναγνώριση, που έχει υποβάλει τη διαπιστωτική πράξη κατάταξης του διοικητικού προσωπικού της παρ. 1, από την οποία προκύπτουν
κενές οργανικές θέσεις, για τις οποίες υφίσταται ανάγκη
κάλυψης, ύστερα από αίτησή τους προς την οµοσπονδία
υποδοχής, η οποία κοινοποιείται στη Γενική Γραµµατεία
Αθλητισµού.
Οι υπάλληλοι αυτοί µεταφέρονται µε την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο ή ειδικότητα και το ίδιο
µισθολογικό κλιµάκιο και διατηρούν το ασφαλιστικό και
συνταξιοδοτικό τους καθεστώς.
Στην απόφαση του Δ.Σ. της οµοσπονδίας υποδοχής
για τη διαπίστωση της µεταφοράς του υπαλλήλου: (α) α-
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ναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόµενου υπαλλήλου και της εργασιακής του σχέσης µε την οµοσπονδία από την οποία προέρχεται, ιδίως ο χρόνος πρόσληψής του, η οργανική θέση που κατέχει, ο κλάδος, η
ειδικότητα και το µισθολογικό του κλιµάκιο και (β) βεβαιώνεται η πρόβλεψη πίστωσης στον προϋπολογισµό της
οµοσπονδίας υποδοχής, για την κάλυψη των πάσης φύσεως µισθολογικών και ασφαλιστικών δαπανών.
Η οµοσπονδία υποδοχής υποχρεούται, µέσα σε δέκα
(10) ηµέρες από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού
Συµβουλίου της για τη διαπίστωση µεταφοράς σε αυτήν
του υπαλλήλου, να κοινοποιήσει στη Γενική Γραµµατεία
Αθλητισµού επικυρωµένο αντίγραφο της απόφασης αυτής.
Αν η οµοσπονδία προέλευσης ανακτήσει την ειδική αθλητική αναγνώριση, οι υπάλληλοι δύνανται να επανέλθουν στην οµοσπονδία σύµφωνα µε τη διαδικασία της
παρ. 1.
3. Εθνικές αθλητικές οµοσπονδίες µε ειδική αθλητική
αναγνώριση, οι οποίες αναλαµβάνουν, σύµφωνα µε τον
ν. 2725/1999, τη διοργάνωση ή συνδιοργάνωση µεσογειακών, ευρωπαϊκών ή παγκόσµιων αθλητικών διοργανώσεων µπορούν να προσλαµβάνουν το απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή των αγώνων έκτακτο προσωπικό, µε συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας µέχρι ένα (1) έτος. Οι συµβάσεις αυτές
µπορούν να παραταθούν µία (1) µόνο φορά, για ίσο ή µικρότερο χρονικό διάστηµα, το οποίο δε µπορεί σε καµία
περίπτωση να υπερβαίνει τον έναν (1) µήνα από την ολοκλήρωση διεξαγωγής της αθλητικής διοργάνωσης, και
να καταγγελθούν πρόωρα και αναίτια οποτεδήποτε, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης. Επί ποινή
απόλυτης ακυρότητας, για την κατάρτιση των συµβάσεων αυτών, καθώς και για την παράταση της διάρκειάς
τους απαιτείται προγενέστερη απόφαση του Δ.Σ. της οικείας οµοσπονδίας, µε την οποία να πιστοποιείται και αιτιολογείται η ανάγκη πρόσληψης έκτακτου προσωπικού
συγκεκριµένου κλάδου ή ειδικότητας, για συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα και µε συγκεκριµένα καθήκοντα ή, αντίστοιχα, η ανάγκη παράτασης της διάρκειας υφιστάµενων συµβάσεων για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.»
Άρθρο 47
Ψηφιακή πλατφόρµα καταγραφής αθλητικών
εγκαταστάσεων «ΠΕΛΟΠΑΣ» - Υποχρεωτική
καταχώριση των αθλητικών εγκαταστάσεων των Ο.Τ.Α.
στην ψηφιακή πλατφόρµα «ΠΕΛΟΠΑΣ» Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Στην Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.)
τηρείται η ψηφιακή πλατφόρµα «ΠΕΛΟΠΑΣ», στην οποία
καταγράφονται όλες οι δηµόσιες, δηµοτικές και ιδιωτικές αθλητικές εγκαταστάσεις της Χώρας που ανήκουν
σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωµατεία, τα οποία φέρουν
την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του
ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και έχουν εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωµατείων του άρθρου 142 του
ν. 4714/2020 (Α΄ 148).
2. Η καταγραφή της κάθε αθλητικής εγκατάστασης µε
τα ειδικότερα στοιχεία της γίνεται µε επιµέλεια και ευθύνη του κυρίου της, ο οποίος υποχρεούται να γνωστοποιεί αµελλητί τις αλλαγές στα τηρούµενα στοιχεία, ώστε
να ενηµερώνονται άµεσα τα τηρούµενα µητρώα.

3. Η ψηφιακή πλατφόρµα «ΠΕΛΟΠΑΣ» αποτελεί ηλεκτρονική εφαρµογή ελευθέρως προσβάσιµη στο κοινό, η
οποία συνιστά για τους τρίτους πηγή πληροφόρησης ως
προς τα στοιχεία των καταγραφοµένων αθλητικών εγκαταστάσεων.
4. Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και
β΄ βαθµού οφείλουν να εγγράφονται στην ψηφιακή
πλατφόρµα καταγραφής αθλητικών εγκαταστάσεων
«ΠΕΛΟΠΑΣ» και να καταχωρούν σε αυτήν τις αθλητικές
εγκαταστάσεις που ανήκουν σε αυτούς κατά κυριότητα ή
κατά παραχώρηση χρήσης.
5. Η εγγραφή στην ψηφιακή πλατφόρµα «ΠΕΛΟΠΑΣ»
των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και η καταχώριση σε αυτή
των αθλητικών τους εγκαταστάσεων αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄
βαθµού στα Προγράµµατα Άθλησης για Όλους, στα αθλητικά, αναπτυξιακά και ευρωπαϊκά προγράµµατα των
οποίων φορέας υλοποίησης είναι η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.), για την ένταξη έργων των Ο.Τ.Α. που
αφορούν στις αθλητικές τους εγκαταστάσεις στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και στα συναφή χρηµατοδοτικά προγράµµατα ΕΣΠΑ λοιπών υπουργείων και
φορέων, καθώς και για την παροχή σύµφωνης γνώµης
της αρµόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Α. για την ένταξη των εγκαταστάσεων σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και για την παροχή αιγίδας από τη Γ.Γ.Α. στη διοργάνωση αθλητικών
εκδηλώσεων στις εγκαταστάσεις των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄
βαθµού.
6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
τον αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργού καθορίζονται
τα ειδικότερα στοιχεία για την καταγραφή κάθε αθλητικής εγκατάστασης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις παρ.
1 και 2.
Άρθρο 48
Χορήγηση βεβαίωσης στα ναυταθλητικά σωµατεία
από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού
Για τον χαρακτηρισµό σκαφών ως ναυταθλητικών της
περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4256/2014
(Α΄ 92), η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) εγκρίνει τη βεβαίωση που εκδίδει το ναυταθλητικό σωµατείο
κατόπιν σύµφωνης γνώµης της οικείας οµοσπονδίας για
τον ως άνω χαρακτηρισµό, µε την προϋπόθεση ότι το
σωµατείο που εκδίδει την προς έγκριση βεβαίωση φέρει
την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του
ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και έχει εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωµατείων του άρθρου 142 του
ν. 4714/2020 (Α΄ 148).
Άρθρο 49
Έλεγχος νοµιµότητας αποφάσεων Διοικητικού
Συµβουλίου Ο.Α.Κ.Α. - Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 15
του ν. 1646/1986
1. Στο άρθρο 15 του ν. 1646/1986 (Α΄ 138) προστίθεται
παρ. 3 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 15
1. Το Ο.Α.Κ.Α. έχει διοικητική και περιουσιακή αυτοτέλεια.
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2. Οι αποφάσεις της διοίκησής του υπόκεινται σε έλεγχο για τη νοµιµότητά τους που ασκείται από τον αρµόδιο
για θέµατα αθλητισµού Υπουργό. Ο έλεγχος των δαπανών, των εσόδων και γενικά της διαχείρισης της περιουσίας του ασκείται για κάθε οικονοµικό έτος από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών.
3. Μετά από την παρέλευση άπρακτης προθεσµίας δύο
(2) µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της απόφασης
του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) προς έλεγχο νοµιµότητας στον αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό, η απόφαση θεωρείται ότι έχει εκδοθεί νοµίµως. Αν κατά τον έλεγχο νοµιµότητας της απόφασης διαπιστωθεί, ότι πρέπει να τροποποιηθεί, να συµπληρωθεί ή να διορθωθεί, η
απόφαση αναπέµπεται στο Δ.Σ., προκειµένου να συµµορφωθεί µε την προτεινόµενη τροποποίηση, συµπλήρωση ή διόρθωση. Αν το Δ.Σ. δεν συµµορφωθεί, η απόφασή του δεν δύναται να εκτελεστεί.»
Άρθρο 50
Έλεγχος νοµιµότητας αποφάσεων Διοικητικού
Συµβουλίου Σ.Ε.Φ. - Τροποποίηση της περ. γ΄
του άρθρου 40 του ν. 1828/1989
Στην υποπερ. 2 της περ. γ΄ του άρθρου 40 του
ν. 1828/1989 (Α΄ 2) προστίθενται δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφια και η περ. γ) διαµορφώνεται ως εξής:
«γ) 1. Το Σ.Ε.Φ. έχει διοικητική περιουσιακή αυτοτέλεια.
2. Οι αποφάσεις της διοίκησης του Σ.Ε.Φ. υπόκεινται
σε έλεγχο νοµιµότητας από τον αρµόδιο για θέµατα αθλητισµού Υπουργό. Μετά από την παρέλευση άπρακτης
προθεσµίας δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία της υποβολής της απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.)
προς έλεγχο νοµιµότητας στον αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό, η απόφαση θεωρείται ότι έχει εκδοθεί νοµίµως. Αν κατά τον έλεγχο νοµιµότητας απόφασης διαπιστωθεί ότι πρέπει να τροποποιηθεί, να συµπληρωθεί ή
να διορθωθεί, η απόφαση αναπέµπεται στο Δ.Σ. προκειµένου να συµµορφωθεί µε την προτεινόµενη τροποποίηση, συµπλήρωση ή διόρθωση. Αν το Δ.Σ. δεν συµµορφωθεί, η απόφασή του δεν δύναται να εκτελεστεί.
3. Πόροι του Σ.Ε.Φ. είναι: α) ετήσια τακτική επιχορήγηση, η οποία εγγράφεται στον προϋπολογισµό της Γ.Γ.Α.,
β) έσοδα από την εκµετάλλευση µε οποιοδήποτε τρόπο
των εγκαταστάσεών του, καθώς και έσοδα που προέρχονται από καλλιτεχνικές ή άλλες εκδηλώσεις στους χώρους του και γ) ειδικές έκτακτες επιχορηγήσεις από τον
προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων. Τυχόν πλεόνασµα του ετήσιου απολογισµού του Σ.Ε.Φ. λογίζεται έσοδο της εποπτεύουσας αρχής και αποδίδεται σε αυτήν µέσα σε ένα τρίµηνο από τη λήξη του οικονοµικού έτους.
4. Για τη χορήγηση δανείων στο Σ.Ε.Φ. απαιτείται έγκριση του αρµόδιου για θέµατα αθλητισµού Υπουργού.»
Άρθρο 51
Έφεδροι εξ εφέδρων και κατ’ απονοµή - Τροποποίηση
τίτλου και των παρ. 6 και 8, προσθήκη παρ. 11
του άρθρου 39 του ν. 3883/2010
Στο άρθρο 39 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) προστίθενται
στον τίτλο οι λέξεις «Εξουσιοδοτικές διατάξεις», τροποποιούνται οι παρ. 6 και 8, προστίθεται παρ. 11 και το άρθρο 39 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 39
Έφεδροι εξ Εφέδρων και κατ’ Απονοµή Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με Προεδρικό Διάταγµα που εκδίδεται µετά από
πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης των Αρχηγών των ΓΕ, απονέµεται
ιδιότητα και βαθµός Εφέδρου εν ενεργεία Αξιωµατικού
σε πρόσωπα ειδικής µόρφωσης ή επαγγελµατικής εξειδίκευσης ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας για την κάλυψη
υπηρεσιακών αναγκών των ΕΔ. Ο απονεµόµενος βαθµός
καθορίζεται µε πρόταση των ΓΕ και δεν µπορεί να είναι
ανώτερος του Αντισυνταγµατάρχη και αντιστοίχων.
Με Προεδρικό Διάταγµα που εκδίδεται µετά από γνώµη του ΣΑΓΕ και πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, δύναται να απονέµεται ιδιότητα Εφέδρου Αξιωµατικού και βαθµός Ταξιάρχου ή Υποστρατήγου επί τιµή σε
πρόσωπα υψηλού κύρους, Έλληνες πολίτες, άνδρες και
γυναίκες, σε αναγνώριση υπηρεσιών τους προς τις Ένοπλες Δυνάµεις.
2. Τα πρόσωπα αυτά καλούνται είτε ονοµαστικώς είτε
κατόπιν επιλογής τους, µετά από πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος που δηµοσιοποιείται µε µέριµνα των ΓΕ,
αποκτούν µετά την απονοµή του βαθµού τη στρατιωτική
ιδιότητα και υπηρετούν, εφόσον το επιθυµούν στις τάξεις των ΕΔ ως Αξιωµατικοί ΣΞ, ΠΝ, ΠΑ ή ΚΣ, µέχρι τη
συµπλήρωση πλήρους συντάξιµης υπηρεσίας για την απόληψη ανώτατης σύνταξης.
3. Οι εν λόγω Έφεδροι Αξιωµατικοί:
α. Αποκτούν ειδικότητα συναφή µε το επαγγελµατικό
τους αντικείµενο αναλόγως του Κλάδου των ΕΔ στον οποίο υπηρετούν, η οποία επιλέγεται από το σύνολο των
υφισταµένων ειδικοτήτων Αξιωµατικών κάθε Προέλευσης του Κλάδου, εντασσόµενοι σε ιδιαίτερη επετηρίδα
αναλόγως της ειδικότητας τους.
β. Έχουν τα ίδια υπηρεσιακά και οικονοµικά δικαιώµατα και τις ίδιες αντιστοίχως υποχρεώσεις µε τους µονίµους συναδέλφους τους, δεν έχουν υποχρέωση ελάχιστης παραµονής στο στράτευµα, τοποθετούνται δε και
υπηρετούν σε κατάλληλες και σχετικές µε το αντικείµενό τους θέσεις του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, των ΓΕ
ή του οικείου Κλάδου των ΕΔ.
γ. Φέρουν στολή και διακριτικά που έχουν καθοριστεί
από τον οικείο κανονισµό στολών για τους µονίµους συναδέλφους τους.
δ. Εφόσον ασκούν πράγµατι τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί, προάγονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος νόµου µέχρι τον καταληκτικό βαθµό της
ειδικότητας που τους έχει απονεµηθεί.
ε. Εντάσσονται σε ιδιαίτερη επετηρίδα αναλόγως της
ειδικότητας και του αντικειµένου τους.
4. Μετά την πάροδο πέντε (5) ετών ευδόκιµης υπηρεσίας από την απονοµή του βαθµού οι εν λόγω Έφεδροι
Αξιωµατικοί:
α. Έχουν δικαίωµα να µονιµοποιούνται µε το βαθµό
που φέρουν µε αίτηση τους που κρίνεται στην αµέσως επόµενη συνεδρίαση του Ανωτάτου Συµβουλίου του οικείου Κλάδου των ΕΔ ή, αν υπάγονται στο ΓΕΕΘΑ, του
ΣΠΑΚΣ κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή του οικείου
Σώµατος. Για την αξιολόγηση της εν λόγω αίτησης λαµβάνονται υπόψιν οι Εκθέσεις Αξιολόγησης και τα λοιπά
ατοµικά έγγραφα των κρινόµενων που αφορούν το χρονικό διάστηµα των τελευταίων πέντε (5) ετών προ της υποβολής της αίτησης.
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β. Εφόσον µονιµοποιηθούν εξοµοιώνονται πλήρως µε
τους µονίµους Αξιωµατικούς της ειδικότητας τους στον
Κλάδο στον οποίο υπηρετούν, µε τα ίδια δικαιώµατα και
υποχρεώσεις, βαρύνονται δε µε υποχρέωση ελάχιστου
χρόνου παραµονής στο στράτευµα, η οποία ορίζεται σε
οκτώ (8) έτη και ο υπολογισµός της άρχεται από την ηµεροµηνία της µονιµοποίησης. Σε περίπτωση, που φοιτήσουν σε ΑΕΙ της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής µε έξοδα
του Δηµοσίου, η υποχρέωση επιπλέον παραµονής στο
στράτευµα για τον λόγο αυτόν καθορίζεται σύµφωνα µε
τα ισχύοντα για τους λοιπούς Αξιωµατικούς.
γ. Κατόπιν µονιµοποίησής τους διατηρούν τον βαθµό
τους, ενώ για θέµατα βαθµολογικών προαγωγών και ηθικών αµοιβών ο χρόνος που διήνυσαν στον βαθµό προ
της µονιµοποίησης λογίζεται ως αντίστοιχος συνολικός
χρόνος υπηρεσίας στον βαθµό ως µονίµου Αξιωµατικού.
Οι µονιµοποιούµενοι εντάσσονται στην επετηρίδα του
Κλάδου των ΕΔ στον οποίο υπηρετούν και της αντίστοιχης ειδικότητας και καταλαµβάνουν θέση µετά τον νεότερο οµοιόβαθµό τους Αξιωµατικό του έτους στο οποίο
τους απενεµήθη ο βαθµός του Εφέδρου Αξιωµατικού. Εφόσον πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, εφαρµόζονται τα καθοριζόµενα στον παρόντα νόµο περί
προαγωγών και το κατά κλάδο αρµόδιο ΣΠΑ καταρτίζει
πίνακες οφειλοµένων τακτικών κρίσεων, προάγοντας
τους αναδροµικά και υπολογίζοντας αντιστοίχως τον
χρόνο υπηρεσίας στον βαθµό που φέρουν από τον χρόνο της αναδροµικής προαγωγής.
5. Τα ανωτέρω ισχύουν και για το σύνολο των υπηρετούντων Εφέδρων εξ Εφέδρων Αξιωµατικών, που ανακλήθηκαν στην ενέργεια, σύµφωνα µε τον α.ν. 833/1937
(Α΄ 351) και υπηρετούν στις τάξεις των ΕΔ, πλην των ολυµπιονικών, για τους οποίους ισχύουν οι διατάξεις των
παρακάτω παραγράφων.
6. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας µε σύµφωνη
γνώµη του ΣΑΓΕ, απονέµεται ιδιότητα Εφέδρου εν ενεργεία Αξιωµατικού βαθµού Ανθυπολοχαγού ή αντιστοίχων, σε αθλητές, εν ενεργεία ή µη, που:
α) επιθυµούν να καταταγούν στις τάξεις των ΕΔ,
β) χωρίς όριο ηλικίας, εφόσον έχουν συµπληρώσει την
ηλικία υποχρεωτικής στράτευσης, όπως αυτή καθορίζεται στον ν. 3421/2005 (Α΄ 302) και
γ) έχουν καταλάβει σε Ολυµπιακούς Αγώνες µία από
τις τρεις (3) πρώτες θέσεις σε ατοµικό άθληµα. Πριν από
την απονοµή της ιδιότητας του Αξιωµατικού, οι εν λόγω
αθλητές εξετάζονται ως προς την κρίση της σωµατικής
τους ικανότητας από την οικεία ανώτατη υγειονοµική επιτροπή. Η εν λόγω απονοµή της ιδιότητας του Αξιωµατικού και του βαθµού, καθώς και η κατάταξη των εν λόγω
αθλητών στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάµεων γίνονται
µετά την κατάκτηση από τους αθλητές µίας εκ των ανωτέρω τριών (3) πρώτων θέσεων σε Ολυµπιακούς Αγώνες
και σχετική αίτηση, χωρίς χρονικό όριο ή προθεσµία.
Μετά την απονοµή της ιδιότητας και του βαθµού, οι εν
λόγω Έφεδροι Αξιωµατικοί:
α. αποκτούν τη στρατιωτική ιδιότητα, έχουν τα ίδια µισθολογικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώµατα
και τις ίδιες αντιστοίχως υποχρεώσεις µε τους µόνιµους
Αξιωµατικούς, καθίστανται µέτοχοι των οικείων ασφαλιστικών ταµείων και ταµείων αλληλοβοηθείας του Κλά-

δου των ΕΔ στον οποίο ανήκουν και στα οποία καταβάλλουν τις νόµιµες εισφορές και δεν έχουν υποχρέωση ελάχιστης παραµονής στο στράτευµα,
β. εκπαιδεύονται µε µέριµνα του Κλάδου τους και για
χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών σε θεωρητικά και πρακτικά αντικείµενα απόκτησης βασικών γνώσεων εκτέλεσης καθηκόντων αξιωµατικών,
γ. τοποθετούνται και υπηρετούν σε κατάλληλες και
σχετικές µε το αντικείµενό τους θέσεις του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας, των ΓΕ ή του οικείου Κλάδου των ΕΔ,
αναλαµβάνοντας καθήκοντα εκπαιδευτών φυσικής αγωγής,
δ. έχουν δικαίωµα άσκησης χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, αθλητικών ή πολιτιστικών δραστηριοτήτων που προβάλλουν την κοινωνική προσφορά των ΕΔ, κατόπιν έγκρισης
του οικείου Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου,
ε. καθίστανται νεότεροι όλων των λοιπών κατηγοριών
οµοιόβαθµών τους αξιωµατικών και εντάσσονται σε ειδική επετηρίδα Ολυµπιονικών και παραµένουν, αν το επιθυµούν, στις τάξεις των ΕΔ µέχρι τη συµπλήρωση πλήρους συντάξιµης υπηρεσίας. Η αρχαιότητα µε την οποία
εντάσσονται σε αυτήν την επετηρίδα καθορίζεται κατά
σειρά από την ηµεροµηνία ονοµασίας τους ως Αξιωµατικών και τη θέση που έχουν καταλάβει στους Ολυµπιακούς Αγώνες. Σε περίπτωση ταυτόχρονης ονοµασίας
τους και ίσης θέσης στους Ολυµπιακούς Αγώνες, αρχαιότεροι καθίστανται οι µεγαλύτεροι σε ηλικία,
στ. προάγονται βαθµολογικά µέχρι τον βαθµό του Αντισυνταγµατάρχη ή αντιστοίχους, σύµφωνα µε τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος νόµου, χωρίς υποχρέωση χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας και χωρίς υποχρέωση φοίτησης σε σχολεία.
ζ. έχουν δικαίωµα µονιµοποίησης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4α.
[7. Έχει καταργηθεί]
8. Η παρ. 6 εφαρµόζεται:
α. Για τους αθλητές στους οποίους απονέµεται βαθµός
Αξιωµατικού κατά τα οριζόµενα στην παρ. 6 ή έχει ήδη απονεµηθεί βαθµός Αξιωµατικού και υπηρετούν κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος στις Ένοπλες Δυνάµεις. Αθλητές που έχουν συµπληρώσει τέσσερα (4) έτη από την
ηµεροµηνία κατάταξής τους ως Αξιωµατικοί δεν υποχρεούνται να εκπαιδευτούν σε θεωρητικά και πρακτικά αντικείµενα απόκτησης βασικών γνώσεων.
β. Για τους αθλητές που είχαν ήδη την ιδιότητα του
Μονίµου Υπαξιωµατικού ή Ανθυπασπιστή. Μετά την απονοµή του βαθµού Αξιωµατικού:
(αα) Διατηρούν την ιδιότητα του µόνιµου στρατιωτικού.
(ββ) Η υποχρέωση παραµονής τους στο στράτευµα υπολογίζεται, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στον νόµο
περί καταστάσεως Υπαξιωµατικών του Κλάδου τους.
9. Οι έφεδροι εν ενεργεία Αξιωµατικοί µε καθήκοντα
εκπαιδευτών φυσικής αγωγής έχουν δικαίωµα να ασκούν επ’ αµοιβή δραστηριότητες αθλητικού χαρακτήρα,
που προβάλλουν την προσφορά των ΕΔ στο κοινωνικό
σύνολο, στον αθλητισµό και στον πολιτισµό, ύστερα από
έγκριση του Αρχηγού του οικείου ΓΕ.
10. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Εθνικής Άµυνας µπορούν να µετατάσσονται Έφεδροι Αξιωµατικοί της παραγράφου 6 σε Όπλο,
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Σώµα ή ειδικότητα του Κλάδου των ΕΔ στον οποίο υπηρετούν, για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αξιωµατικού του ίδιου βαθµού. Οι µεταταγέντες εγγράφονται
στην επετηρίδα της ειδικότητάς τους µετά τους υπηρετούντες οµοιόβαθµούς τους και εξοµοιώνονται πλήρως
µε τους τελευταίους ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατά τους, πλην αυτών της µετάταξης. Με απόφαση
του Ανωτάτου κατά Κλάδο Συµβουλίου καθορίζονται οι
θέσεις και οι ειδικότητες που µπορούν να καλυφθούν µε
µετάταξη Αξιωµατικών, σύµφωνα µε το εδάφιο α΄, οι
προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
11. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας
και του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και κάθε άλλο
σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρ. 6.»
Άρθρο 52
Διοργάνωση «3ων Παγκόσµιων Αγώνων
Εργασιακού Αθλητισµού 2021»
Ο Ελληνικός Οργανισµός Εργασιακής Άθλησης και Υγείας (Hellenic Organization for Company Sport & Health HOCSH) δύναται να διοργανώνει και να διεξαγάγει αγώνες για την αθλητική διοργάνωση µε την ονοµασία «3οι
Παγκόσµιοι Αγώνες Εργασιακού Αθλητισµού 2021», χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις περί την αδειοδότηση αυτών.
Οι διοργανωτές των αγώνων υποχρεούνται στην εκπόνηση υγειονοµικού πρωτοκόλλου των Αγώνων, το οποίο
υποβάλλεται προς έγκριση στην Υγειονοµική Επιτροπή
της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.), η οποία
συνεργάζεται προς τούτο µε τον Εθνικό Οργανισµό Δηµόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).
Άρθρο 53
Τροποποίηση µεταβατικών διατάξεων του ν. 4726/2020
- Αντικατάσταση των παρ. 1, 2 και 10
του άρθρου 30 του ν. 4726/2020
Στο άρθρο 30 του ν. 4726/2020 (Α΄ 181) αντικαθίστανται οι παρ. 1, 2 και 10 οι οποίες διαµορφώνονται ως εξής:
«Άρθρο 30
Μεταβατικές διατάξεις
1. Έως τις 30.6.2022, τα αθλητικά σωµατεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές οµοσπονδίες οφείλουν να
τροποποιήσουν το καταστατικό τους, µε σκοπό την προσαρµογή του στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του
ν. 2725/1999 (Α΄ 121). Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) περί τροποποίησης του καταστατικού προς εναρµόνιση µε τις αναφερόµενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις, λαµβάνεται µε απλή απαρτία και πλειοψηφία, κατά παρέκκλιση από κάθε διαφορετική καταστατική πρόβλεψη. Έως ότου γίνει η προσαρµογή του καταστατικού,
οι αναφερόµενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις κατισχύουν κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθµισης. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσµία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση που είτε έχει χορηγηθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 28 του ν. 2725/1999 εί-

τε λογίζεται ως χορηγηθείσα κατά την παρ. 5 του άρθρου 135 του ιδίου ως άνω νόµου. Η σχετική διαπιστωτική πράξη περί της αυτοδίκαιης άρσης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εκδίδεται από το αρµόδιο όργανο του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.
2. Τα αθλητικά σωµατεία, τα οποία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι ήδη εγγεγραµµένα σε αθλητική ένωση ή οµοσπονδία, χωρίς να έχουν λάβει την ειδική
αθλητική αναγνώριση, µπορούν να υποβάλουν αίτηση
για χορήγηση της αναγνώρισης αυτής, το αργότερο εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Αθλητικά σωµατεία που δεν θα λάβουν την ειδική
αθλητική αναγνώριση εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος διαγράφονται αυτοδικαίως από το οικείο µητρώο µελών και δεν δύνανται να συµµετέχουν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή οµοσπονδίας.
10. Ειδικά για τα έτη 2019 και 2021, το πρώτο εδάφιο
της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 ισχύει για αθλητές και αθλήτριες που κατακτούν 1η έως 8η νίκη σε
παγκόσµιο πρωτάθληµα, ή 1η έως 6η νίκη σε πανευρωπαϊκό πρωτάθληµα ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων, σε αθλήµατα ή αγωνίσµατα αθλήµατος για τα οποία, λόγω της εφαρµογής
των µέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19, δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω διοργανώσεις
εντός του έτους 2020, όπως αποδεικνύεται από σχετική
βεβαίωση της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας. Η παρούσα ισχύει στις περιπτώσεις, που ο αθλητής ή η αθλήτρια
θα είχε αγωνιστεί εντός του έτους 2020 και δεν κατέστη
δυνατή η ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 στην ίδια ηλικιακή κατηγορία µε αυτήν στην οποία κατέκτησε νίκη
κατά τα έτη 2019 ή 2021. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8
του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 ισχύει και για αθλητές
και αθλήτριες που κατέκτησαν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσµιο πρωτάθληµα, ή 1η έως 6η νίκη σε πανευρωπαϊκό
πρωτάθληµα ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - νέων
γυναικών, εφήβων - νεανίδων, σε αθλήµατα ή αγωνίσµατα αθλήµατος, τα οποία διεξήχθησαν εντός του έτους
2020, χωρίς να ολοκληρωθούν οι παραπάνω διοργανώσεις, λόγω εφαρµογής µέτρων πρόληψης της διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19, όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας.»
Άρθρο 54
Έναρξη ισχύος της παρ. 2 του άρθρου 66
του ν. 4735/2020 - Τροποποίηση του άρθρου 75
του ν. 4735/2020
Στο άρθρο 75 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197) προστίθεται
παρ. 2 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 75
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
2. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 66 αρχίζει την
1η.9.2021.»
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Άρθρο 55
Έναρξη ισχύος των τροποποιούµενων άρθρων
του ν. 2725/1999 - Τροποποίηση του άρθρου 140
του ν. 2725/1999
Στο άρθρο 140 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) το πρώτο εδάφιο αριθµείται ως παρ. 1, προστίθενται παρ. 2, 3, 4, 5,
6 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 140
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου αρχίζει
από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επί µέρους διατάξεις του.
2. Η ισχύς του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 8 αρχίζει την 1η.9.2021.
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 22 ισχύει
από τις αρχαιρεσίες της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) που θα διεξαχθούν πριν από τους θερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες κατά το έτος 2024 (Παρίσι).
4. Η ισχύς της παρ. 6 του άρθρου 22, ως προς τη συµµετοχή εκπροσώπου των εν ενεργεία προπονητών σε
Δ.Σ. αθλητικής οµοσπονδίας, που καλλιεργεί άθληµα,
για το οποίο δεν έχει συσταθεί σύνδεσµος προπονητών
αρχίζει από την 1η.1.2022.
5. Η ισχύς της παρ. 4 του άρθρου 31, ως προς την υποχρέωση απασχόλησης προπονητή, και της παρ. 2 του άρθρου 31Α, ως προς την απασχόληση προπονητή αναλόγως του επιπέδου άδειας άσκησης επαγγέλµατος, αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.
6. Η ισχύς της παρ. 3Α του άρθρου 33, ως προς το δικαίωµα ελεύθερων µεταγραφών ερασιτεχνών αθλητών
αρχίζει από την 1η.1.2022.»
Άρθρο 56
Β΄ οµάδα Π.Α.Ε. µέλους της Super League 1 Προσθήκη άρθρου 108Β στον ν. 2725/1999
Στον ν. 2725/1999 (Α΄ 121) προστίθεται άρθρο 108Β
ως εξής:
«Άρθρο 108 Β
B΄ οµάδα Π.Α.Ε. µέλους της Super League 1
1. Ποδοσφαιρική ανώνυµη εταιρεία (Π.Α.Ε.) που είναι
µέλος του επαγγελµατικού συνδέσµου της παρ. 1 του
άρθρου 97 (Super League 1), δύναται να συγκροτεί και
να διατηρεί µία (1) δεύτερη οµάδα (Β΄ οµάδα), η οποία
χρησιµοποιεί υποχρεωτικά, ως σήµα της και ως διακριτικά γνωρίσµατα της εµφάνισής της, το έµβληµα και τα
διακριτικά γνωρίσµατα της οικείας Π.Α.Ε.. Το δικαίωµα
και οι ειδικότερες προϋποθέσεις συµµετοχής της Β΄ οµάδας σε διοργάνωση κατώτερης επαγγελµατικής ή εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου καθορίζονται από τους οικείους κανονισµούς της Ε.Π.Ο..
2. Αν η Β΄ οµάδα της παρ. 1 µετέχει σε πρωτάθληµα
που διοργανώνεται από επαγγελµατικό σύνδεσµο, η οικεία Π.Α.Ε. αποτελεί µέλος και του συνδέσµου αυτού έχοντας πλήρη δικαιώµατα και υποχρεώσεις, σύµφωνα µε
το καταστατικό του τελευταίου, τους οικείους κανονισµούς του άρθρου 101Δ και τις προκηρύξεις της διοργάνωσης.

3. Απαγορεύεται να αγωνίζονται στην ίδια επαγγελµατική κατηγορία ποδοσφαίρου η κύρια και η Β΄ οµάδα
Π.Α.Ε. µέλους της Super League 1. Απαγορεύεται η Β΄
οµάδα να συµµετέχει στο πρωτάθληµα της Super League
1, ακόµη και αν, βάσει των οικείων προκηρύξεων και κανονισµών, αποκτήσει το δικαίωµα προβιβασµού στην κατηγορία αυτήν. Εάν η κύρια οµάδα µίας Π.Α.Ε. µέλους
της Super League 1, η οποία διατηρεί Β΄ οµάδα, υποβιβαστεί από τη Super League 1 σε κατώτερη κατηγορία, η
κύρια οµάδα και η Β΄ οµάδα της ίδιας Π.Α.Ε. δεν επιτρέπεται να αγωνίζονται στην ίδια εθνική κατηγορία.
4. Εάν η Β΄ οµάδα απωλέσει το δικαίωµα συµµετοχής
σε επαγγελµατική κατηγορία δεν εφαρµόζεται το άρθρο
111. Στην περίπτωση αυτήν η Β΄ οµάδα µπορεί να αγωνίζεται σε ερασιτεχνική κατηγορία, εφόσον αυτό προβλέπεται από τους οικείους κανονισµούς της Ε.Π.Ο., ακόµη
και µε συµµετοχή επαγγελµατιών ποδοσφαιριστών και
το ιδρυτικό αθλητικό σωµατείο της οικείας Π.Α.Ε. δεν υπεισέρχεται στις σχέσεις της Β΄ οµάδας.
5. Σε Β΄ οµάδα της παρ. 1 µπορούν να αγωνίζονται και
ποδοσφαιριστές της κύριας οµάδας της ίδιας Π.Α.Ε. και
αντιστρόφως, σύµφωνα µε τους περιορισµούς που τίθενται από τους οικείους κανονισµούς της Ε.Π.Ο..
6. Για τις ανάγκες εφαρµογής της παρ. 7 του άρθρου
69 και της παρ. 2 του άρθρου 77Α, στις περιπτώσεις
Π.Α.Ε. µελών της Super League 1 που διατηρούν Β΄ οµάδες, ως «οικείος επαγγελµατικός σύνδεσµος» νοείται η
Super League 1.
7. Αν η Β΄ οµάδα πρόκειται να λάβει µέρος σε επαγγελµατικό πρωτάθληµα, προσκοµίζεται στην αντίστοιχη
διοργανώτρια αρχή το πιστοποιητικό της παρ. 3 του άρθρου 77Α που χορηγήθηκε από την Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού στην οικεία Π.Α.Ε.. Για τη συµµετοχή Β΄ οµάδας στο πρωτάθληµα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών («Super League 2») κατατίθεται χωριστή
εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 78.
8. Τα ραδιοτηλεοπτικά και λοιπά δικαιώµατα του άρθρου 84 που συνδέονται µε αγώνες της Β΄ οµάδας είναι
ανεξάρτητα και αυτοτελή από τα αντίστοιχα δικαιώµατα
της κύριας οµάδας της ίδιας Π.Α.Ε.. Αν τα δικαιώµατα
αυτά, τόσο της κύριας, όσο και της Β΄ οµάδας, παραχωρούνται στο ίδιο πρόσωπο, για τις ανάγκες απόδοσης
των ποσοστών της παρ. 8 του άρθρου 84 και του άρθρου
100, προσδιορίζονται και εξειδικεύονται στην οικεία
σύµβαση τα ειδικότερα ποσά που αφορούν στην κύρια
και στη Β΄ οµάδα της Π.Α.Ε..
9. Αν η Β΄ οµάδα της παρ. 1 συµµετέχει στο πρωτάθληµα της Super League 2, ως προς τα δικαιώµατα που
αφορούν στη Β΄ οµάδα, εφαρµόζεται το άρθρο 84Α.
Άρθρο 57
Ειδικές διατάξεις για τη συµµετοχή Π.Α.Ε.
στο πρωτάθληµα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας
Ανδρών (Super League 2) της αγωνιστικής περιόδου
2021 - 2022
1. Ποδοσφαιρικές Ανώνυµες Εταιρείες (Π.Α.Ε.) οι οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν µετοχικό κεφάλαιο µικρότερο από το ελάχιστο ποσό που απαιτείται, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 109 του
ν. 2725/1999 (Α΄ 121), για τη συµµετοχή τους στην επαγγελµατική κατηγορία της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών (Super League 2), υποχρεούνται σε αύξηση του µε-
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τοχικού τους κεφαλαίου τουλάχιστον µέχρι το ελάχιστο
απαιτούµενο για την κατηγορία αυτήν όριο. Η ολοσχερής καταβολή του ποσού της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου πρέπει να έχει πιστοποιηθεί έως την 23η.7.2021
κατά παρέκκλιση του άρθρου 68 του ν. 2725/1999 και
των άρθρων 23 και επ. του ν. 4548/2018 (Α΄104). Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω καταληκτική προθεσµία,
δεν χορηγείται το πιστοποιητικό της παρ. 3 του άρθρου
77Α του ν. 2725/1999.
2. Ως προς τις Π.Α.Ε. που πρόκειται να συµµετέχουν
στην επαγγελµατική κατηγορία της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών (Super League 2) για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 ισχύουν κατ’ εξαίρεση τα εξής:
α) Η σύσταση Π.Α.Ε. λόγω προβιβασµού από την ερασιτεχνική αγωνιστική κατηγορία και η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου Π.Α.Ε., κατά τα προβλεπόµενα στην
παρ. 1, εποπτεύονται από το αρµόδιο Τµήµα της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γενικού Εµπορικού Μητρώου
(Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
β) Για την απόκτηση µετοχών Π.Α.Ε. είτε κατά τη σύστασή της είτε κατά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της, εκτός από όσα προβλέπονται στα άρθρα 69 και
69Α του ν. 2725/1999, ο αποκτών, κατά τον χρόνο της
αρχικής κάλυψης ή της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, προσκοµίζει και δήλωση περιουσιακής κατάστασης
του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α΄309).»
3. Ειδικά για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 και τις
Π.Α.Ε. που πρόκειται να λάβουν µέρος ή συµµετέχουν
στην επαγγελµατική κατηγορία της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών (Super League 2), η µη χορήγηση ή η ανάκληση του πιστοποιητικού της παρ. 3 του άρθρου 77Α
του ν. 2725/1999 συνεπάγεται αντιστοίχως την απαγόρευση συµµετοχής ή την αποβολή της Π.Α.Ε. από το
πρωτάθληµα, κατ’ ανάλογη εφαρµογή της παρ. 2 του
άρθρου 70 του ν. 2725/1999, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη διαβίβαση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού προς το Δ.Σ. του επαγγελµατικού συνδέσµου της παρ. 2 του άρθρου 97
του ν. 2725/1999. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης
της ως άνω προθεσµίας, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το
αξίωµά τους τα υπαίτια για τη µη έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της αποβολής, µέλη του Δ.Σ. του παραπάνω
επαγγελµατικού συνδέσµου. Η διαπιστωτική πράξη
της έκπτωσης των µελών του Δ.Σ. εκδίδεται από το αρµόδιο όργανο της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού,
κατ’ ανάλογη εφαρµογή της παρ. 9 του άρθρου 3 του
ν. 2725/1999.
4. Το καταστατικό και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του επαγγελµατικού συνδέσµου της παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 2725/1999 εναρµονίζονται µε το καταστατικό και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του επαγγελµατικού συνδέσµου «Σούπερλιγκ Ελλάδα Συνεταιρισµός Περιορισµένης Ευθύνης» (Super League), το αργότερο έως επτά (7) ηµέρες πριν από την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων του πρωταθλήµατος της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών (Super League 2) για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022, άλλως δεν εκκινεί το
πρωτάθληµα.»
Άρθρο 58
Ινστιτούτο Επιµόρφωσης Αθλητικών Στελεχών
(Ι.Ε.Α.Σ.)
1. Στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού συστήνεται «Ινστιτούτο Επιµόρφωσης Αθλητικών Στελεχών (Ι.Ε.Α.Σ.).»,

µε σκοπό τη διαρκή επιµόρφωση των διοικητικών στελεχών, που µετέχουν σε αθλητικούς φορείς ή αθλητικούς
οργανισµούς, όλων των βαθµίδων και τη διάδοση και εφαρµογή των αρχών της σύγχρονης διοίκησης στον ερασιτεχνικό αθλητισµό.
2. Το «Ινστιτούτο Επιµόρφωσης Αθλητικών Στελεχών
(Ι.Ε.Α.Σ.).» είναι συλλογικό όργανο, που συγκροτείται µε
απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού και
απαρτίζεται από πέντε (5) µέλη µε ισάριθµα αναπληρωµατικά. Ως µέλη του ορίζονται τρία (3) ανώτερα υπηρεσιακά στελέχη της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού και
δύο (2) µέλη ΔΕΠ του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου,
το οποίο αναλαµβάνει τον ακαδηµαϊκό συντονισµό της
επιµόρφωσης µέσω του Τµήµατος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισµού (Τ.Ο.Δ.Α.). Τα µέλη του Ι.Ε.Α.Σ. µε
τους αναπληρωτές τους ορίζονται για θητεία τεσσάρων
(4) ετών.
3. Το «Ινστιτούτο Επιµόρφωσης Αθλητικών Στελεχών
(Ι.Ε.Α.Σ.).» έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) καταρτίζει τα προγράµµατα επιµόρφωσης των αθλητικών στελεχών,
β) εισηγείται στον αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό την έκδοση και το περιεχόµενο της προκήρυξης συµµετοχής στους επιµορφωτικούς κύκλους του Ινστιτούτου, καθώς και τις θεµατικές ενότητες,
γ) επιλέγει το διδακτικό προσωπικό, που επιµορφώνει
τα αθλητικά στελέχη,
δ) ορίζει το ύψος των τελών για κάθε επιµορφωτικό
πρόγραµµα του Ινστιτούτου.
4. α) Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, καθορίζεται η έδρα του Ινστιτούτου. Με όµοια
απόφαση, µετά από εισήγηση του Ι.Ε.Α.Σ., καταρτίζεται
ο εσωτερικός κανονισµός του και ρυθµίζονται τα θέµατα
λειτουργίας, προγράµµατος, επιµορφωτικού προσωπικού και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
β) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, καθορίζεται
η αποζηµίωση των µελών και του επιµορφωτικού προσωπικού του Ι.Ε.Α.Σ., η οποία βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, το αντίτιµο συµµετοχής που βαρύνει τους συµµετέχοντες στα επιµορφωτικά προγράµµατα του Ι.Ε.Α.Σ. και κάθε άλλο ειδικότερο συναφές ζήτηµα.
Άρθρο 59
Παράταση θητείας Επιτροπής Επαγγελµατικού
Αθλητισµού (Ε.Ε.Α.)
Παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.10.2021, η
θητεία της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού του
άρθρου 77 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) που συγκροτήθηκε
µε την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΣΟΕΚ/268616/19140/2703/86/12.8.2016 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού (ΥΟΔΔ 441).
Άρθρο 60
Συµπλήρωση διάταξης για παραχώρηση κατά χρήση
του γηπέδου ποδοσφαίρου του Τοµέα Α΄ της Περιοχής
Ανάπλασης ΙΙ στον Βοτανικό
Στο άρθρο 45 του σχεδίου νόµου προστίθεται παρ. 7
ως εξής:
«7. Ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί των εσόδων από τα εισιτήρια και την εκµετάλλευση των διαφηµιστικών χώρων του γηπέδου καταβάλλεται στο σωµατείο,
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για την εξυπηρέτηση των εξόδων συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων, για χρονικό διάστηµα δεκαπέντε (15) ετών από την έναρξη της παραχώρησης
σε αυτό, λόγω της αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων
του σωµατείου από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας µε σκοπό
την εφαρµογή του προγράµµατος Διπλής Ανάπλασης και
τη δηµιουργία υπερτοπικού πόλου πρασίνου, µη εφαρµοζόµενων των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 56 και του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 67 του
ν. 2725/1999 (Α΄ 121). Μετά την πάροδο του ανωτέρω
χρονικού διαστήµατος, το ως άνω ποσοστό αποδίδεται
στον Δήµο Αθηναίων, ο οποίος αναλαµβάνει τη συντήρηση του γηπέδου. Το ως άνω χρονικό διάστηµα των δεκαπέντε (15) ετών δύναται να παρατείνεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου για
τον αθλητισµό Υπουργού.»
Άρθρο 61
Ειδικές ρυθµίσεις για την εκκαθάριση Α.Α.Ε.
1. Στο άρθρο 111 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), προστίθεται νέα παρ. 7 ως εξής:
«7. Α.Α.Ε. η οποία τίθεται σε εκκαθάριση οικειοθελώς
για λόγο που δεν ανάγεται σε υποβιβασµό, αναδιάρθρωση κατηγοριών ή άλλη αθλητική αιτία, επανέρχεται ως αθλητικό σωµατείο από την οικεία τελευταία ερασιτεχνική
κατηγορία».
2. Στο άρθρο 111 του ν. 2725/1999, προστίθεται νέα
παρ. 8 ως εξής:
«8. Τα ιδρυτικά αθλητικά σωµατεία που κατέλαβαν τη
θέση της υποβιβασθείσας Α.Α.Ε. από 1.4.2020 έως και τη
δηµοσίευση του παρόντος, µπορούν να ιδρύσουν νέα
Α.Α.Ε. για το ίδιο άθληµα, η οποία διαδέχεται την υπό
εκκαθάριση Α.Α.Ε. και υπεισέρχεται ως προς τις υποχρεώσεις στη θέση της υπό εκκαθάριση Α.Α.Ε. υπό τις ακόλουθους όρους:
α) Η υποβιβασθείσα Α.Α.Ε., καθώς και οι διοικούντες
αυτήν δηµιούργησαν τις οφειλές ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για το σύνολο των κάθε είδους
υποχρεώσεων της υποβιβασθείσας Α.Α.Ε., σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία.
β) Η νέα Α.Α.Ε. αυτοδικαίως καθίσταται υπόχρεη για
το ήµισυ των αµιγώς αγωνιστικών οφειλών (ήτοι οφειλών προς ποδοσφαιριστές, άλλες οµάδες, προπονητές,
γυµναστές και εν γένει προπονητικά επιτελεία, διαµεσολαβητές, διοργανωτές, τη Διεθνή Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία «FIFA», την Ένωση Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Οµοσπονδιών «UEFA» και άλλες Οµοσπονδίες), της
υποβιβασθείσας Α.Α.Ε..
γ) Για το υπόλοιπο ήµισυ των αµιγώς αγωνιστικών οφειλών της περ. (β), καθώς και για το σύνολο των µη αγωνιστικών οφειλών προς τρίτους, εξαιρουµένων των οφειλών προς το Δηµόσιο και ασφαλιστικούς οργανισµούς, η νέα Α.Α.Ε. καθίσταται υπόχρεη µόνο, εάν και
στο µέτρο που οι οφειλές αυτές δεν ικανοποιήθηκαν από
τα ρευστοποιήσιµα περιουσιακά στοιχεία της υπό εκκαθάριση Α.Ε.Ε. και υπό την προϋπόθεση, ότι έχει ολοκληρωθεί αµετάκλητα η δικαστική διεκδίκηση των απαιτήσεων των τρίτων τόσο προς τον εκκαθαριστή της Α.Ε.Ε. όσο και προς τα πρόσωπα που δηµιούργησαν τις οφειλές.

δ) Κατά παρέκκλιση της περ. (α) της παρ. 4α, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Δηµοσίου και των Οργανισµών Κοινωνικών Ασφάλισης, γίνεται τακτική κράτηση των εσόδων που προκύπτουν από τα τηλεοπτικά δικαιώµατα και τα εισιτήρια όλων των αγώνων της νέας
Α.Α.Ε. σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) και είκοσι τοις
εατό (20%) αντίστοιχα. Η κράτηση γίνεται έως του ποσού της βασικής οφειλής, µη περιλαµβανοµένων τόκων
και εν γένει προσαυξήσεων. Η υποχρέωση κράτησης
παύει, εφόσον καλυφθεί η βασική οφειλή κατ’ εφαρµογή
της περ. (α) της παρούσας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια σχετικά µε
τη διαδικασία κράτησης και την απόδοση των σχετικών
ποσών και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικότερο ζήτηµα για
την εφαρµογή της παρούσας.
Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περ. γ) της
παρ. 4α, ως προς την έννοια των υποχρεώσεων/οφειλών, τη διακοπή της παραγραφής και το δικαίωµα αναγωγής ισχύουν και κατά την εφαρµογή της παρούσας
παραγράφου.»
Άρθρο 62
Αποζηµίωση οργάνων διοίκησης νοµικών προσώπων
εποπτευόµενων από τη Γ.Γ.Α.
Οι Πρόεδροι, Διοικητές, Εκτελεστικοί Διευθυντές και
Συντονιστές Διευθυντές των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων (Ε.Α.Κ.) και εν γένει των νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, που εποπτεύονται από τη
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.), δύνανται να
λαµβάνουν αποζηµίωση για την άσκηση των καθηκόντων
τους που καθορίζεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών και του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού.
ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 63
Τελικές διατάξεις
1. Παρατείνεται έως την 31η.7.2021, η θητεία των δικαιοδοτικών οργάνων και επιτροπών των άρθρων 95,
119 και 122 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121).
2. Ειδικά για το έτος 2020, λόγω των δυσµενών συνεπειών από την πανδηµία του κορωνοϊού COVID-19, απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των εξαιρετικών αγωνιστικών διακρίσεων των περ. β) και γ) της παρ.
2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 είναι η συµµετοχή στη
διοργάνωση εθνικών οµάδων από έξι (6) τουλάχιστον
χώρες, αν πρόκειται για οµαδικό άθληµα, και, αν πρόκειται για ατοµικό άθληµα, η συµµετοχή έξι (6) τουλάχιστον
αθλητών ανά αγώνισµα από έξι (6) τουλάχιστον χώρες
στο αγώνισµα που σηµειώθηκε η διάκριση, κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της περ. β)
της παρ. 2 του ως άνω άρθρου.
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Άρθρο 64
Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 65
Καταργούµενες διατάξεις

1. Έως ότου, εκδοθούν οι αποφάσεις της παρ. 5 του
άρθρου 31Β του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), οι περιοδικές
σχολές προπονητών της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) εξακολουθούν να ιδρύονται, σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 136 του
ν. 2725/1999.
2. Οι άδειες άσκησης επαγγέλµατος προπονητή που
χορηγήθηκαν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος,
διατηρούν την ισχύ τους, ακόµη και αν χορηγήθηκαν για
προπονητικό επίπεδο υψηλότερο από εκείνο στο οποίο
αντιστοιχούν τα επαγγελµατικά προσόντα του ενδιαφεροµένου, σύµφωνα µε το άρθρο 31Α του ν. 2725/1999.
3. Οι προϋποθέσεις εγγραφής και καταχώρισης στην
ψηφιακή πλατφόρµα του άρθρου 47 «ΠΕΛΟΠΑΣ», των αθλητικών εγκαταστάσεων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθµού για την ένταξή
τους σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα του Υπουργείου
Εσωτερικών δεν εφαρµόζονται σε αιτήσεις που έχουν υποβληθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Με την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) τα άρθρα 1 έως 24 του ν. 4603/2019 (Α΄ 48),
β) η παρ. 14 του άρθρου 69 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121),
γ) η παρ. 2 του άρθρου 84 του ν. 2725/1999,
δ) η περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 108 του
ν. 2725/1999,
ε) η παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 2725/1999,
στ) η υποπερ. ββ΄ της περ. ζ) του άρθρου 100 του
ν. 2725/1999,
ζ) η περ. β) της παρ. 5 του άρθρου 84Α του
ν. 2725/1999,
η) τα άρθρα πέµπτο, έκτο και έβδοµο του ν. 4612/2019
(Α΄ 77),
θ) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 66 του
ν. 4735/2020 (Α΄ 197) και
ι) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόµου ή κανονιστική διάταξη που είναι αντίθετη προς το περιεχόµενο
του παρόντος ή ρυθµίζει τα ίδια θέµατα µε διαφορετικό
τρόπο.
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Άρθρο 66
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.
2. Η ισχύς των άρθρων 20, 24, 25 και 26 αρχίζει από την
αγωνιστική περίοδο 2021-2022.
Αθήνα,
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